
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Број: 01-404-79/3-18 

Датум: 02.07.2018. године 

 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске", 

број: 97/16), члана 66. Статута Општине Козарска Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска 

Дубица", број: 9/17), члана 70. Закона о јавним набавкама  ("Сл. гласник БиХ", број: 39/14) и 

препоруке Комисије за набавку број: 01-404-79/2-18 од 02.07.2018. године, начелник Општине 

Козарска Дубица,  доноси 

О Д Л У К У 

О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

 

 ПОНИШТАВА СЕ поступак јавне набавке под називом: Извођење радова на 

поплочавању дијела шеталишта „Светосавска улица“ у Општини Козарска Дубица. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 13.06.2018.године, објавом на Порталу јавних набавки, број Обавјештења о 

набавци 570-7-3-74-3-18/18, у конкурентском захтјеву за достављање понуда покренут је 

поступак за набавку радова:Извођење радова на поплочавању дијела шеталишта „Светосавска 

улица“ у Општини Козарска Дубица. 

Истовремено са објавом обавјештења о набавци , Позив за преузимање тендерске 

документације са портала „ е-набавке“ је упућен на три (3)адресе потенцијалних понуђача.  

Након објаве обавјештења и тендерске документације у систему „ е-набавке“, још 

осам (8) понуђача је преузело тендерску документацију.Критериј за додјелу уговора била је 

„најнижа цијена“.  

У прописаном року (02.07.2018. године до 12,00 часова) пристигла је једна (1) понуда 

и то: „ШУМИЛ“ д.о.о Козарска Дубица, чија цијена понуде износи 94.955,00 КМ без ПДВ-а.  

 Комисија за јавну набавку извршила је анализу пристигле понуде, те је утврдила да  

понуђач испуњава захтјеве уговорног органа наведене у тендерској документацији, одн. да је 

квалификован. Након извршене анализе финансијског дијела понуде утврђено је да је понуда 

рачунски исправна. 

 Код овог поступка предвиђена је е-аукција али у случају пријема једне прихватљиве 

понуде е-аукција се не може заказати, него се поступак окончава у складу са чланом 

69.Закона. 

Комисија је  извршила анализу финансијског дијела понуде једине квалификоване 

понуде, и утврдила да понуђена цијена знатно премашује планирана и обезбијеђена средства 

за предметну набавку.Наиме, иницијативом за покретање предметне набавке предвиђено је да 

су средства за набавку обезбијеђена на основу члана 1.став 1.тачке 22.Одлуке Владе РС о 

измјенама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција 

Републике Српске за финансирање из Буџета у 2017.години, са расподјелом средстава, број 

04/1-012-2-2958/17 од 23.11.2017.године („Службени гласник Републике Српске“, бр.109/17), 

без додатних задужења.            

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 

НАЧЕЛНИК 
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Будући да цијена једине квалификоване понуде знатно премашује предвиђена 

средства за предметну набавку, а да не постоји додатни начин финансирања реализације 

набавке, Комисија једногласно констатује да поступак набавке треба поништити, у складу са 

чланом 69.став 2 под е) Закона о јавним набавкама.    

Разматрајући приједлог Комисије, утврђено је да је исти основан, те да Општина 

Козарска Дубица није у могућности да додатно обезбиједи средства у износу од цца 17.955,00 

КМ, колика је разлика у понуђеној цијени и предвиђеним средствима за реализацију набавке. 

 На основу напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, 

Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, у три примјерка. 

 

  

 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 

 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. „ШУМИЛ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА  

2. А р х и в а.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


