
П.Ј. „СПРЕЧА“ 
Добој 
 
Број: 04-054-1017 /20 
Добој: 14.04.2020. године 
 

У складу са  чланом  70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 
39/14) и препоруком Комисије за јавне набавке,  директор П.Ј. „Спреча“, доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 
о поништењу поступка јавне набавке 

  
 Директор П.Ј. „Спреча“ доноси одлуку о поништењу поступка јавне набавке за  набавку 

и испоруку моторног возила и овом одлуком ставља ван снаге одлуку од 23.03.2020.године 
број 01-054-277/20.  

Образложење 
 

 Поступак јавне набавке за набавку и испоруку једног путничког моторног возила путем 
финансијског лизинга покренут је Одлуком о покретање поступка број 04-054-277/20 од 
03.02.2020. године. Јавна набавка је спроведена конкурентским захтјевом за доставу понуда, 
који је објављен на Порталу јавних набавки дана 03.03.2020. године под бројем 21290-7-1-9-3-
1/20, процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 38.461,54 КМ, а критериј за додјелу 
уговора је најнижа цијена.  

Понуде су у предвиђеном року до 16.03.2020. године до 11:00 часова  доставила 1 група 
понуђача: 
1. „M.R.M“ export-import д.о.о. Љубушки и Porsche Leasing d.o.o. Sarajevo. 

Јавно отварање понуда одржано је 16.03.2020. године у 11:15 часова.   
 Међутим, због новонастале ситуације проузроковане вирусом „ Covid 19“, тј. због 

доказивих разлога који су ван контроле Уговорног органа и који се нису могли предвидјети у  
вријеме покретања поступка јавне набавке Уговорни орган на основу тога, а у складу са 
Законом о  јавним набавкама Члан 69. став 3. доноси одлуку о поништењу поступка јавне 
набавке. 

Ова одлука ће се објавити на интернет страници Казнено поправног завода Добој, 
истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу 
са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ. 

Ова  Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
Поука о правном лијеку: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба у писаној форми у најмање 3 (три) 
примјерка Уговореном органу П.Ј. „Спреча“  у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке. 
 
 
 
ДОСТАВЉЕНО:                     

1. „M.R.M“ export-import“ д.о.о. Љубушки;                                                                                  
2. У тендерску документацију; 
3. а/а.                                                                                                                  Д И Р Е К Т О Р 

                           
___________________ 


