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Број: 01-404-32/3-20
Датум: 21.05.2020. године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19), члана 66. Статута Општине Козарска Дубица ("Сл. гласник Општине
Козарска Дубица", број: 9/17), члана 69.став 2.тачка е) и члана 70. став 1.Закона о јавним
набавкама ("Сл. гласник БиХ", број: 39/14) и препоруке Комисије за јавну набавку број: 01404-32/2-20 од 23.03.2020. године, начелник општине Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
ПОНИШТАВА СЕ поступак јавне набавке под називом: „Набавка рачунарске
опреме“, из разлога што је цијена пристигле понуде знатно већа од осигураних средстава за
предметну набавку у складу са чланом 69.став 2.тачка е) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, бр.39/14).
Образложење
Поступак јавне набавке:“Набавка рачунарске опреме“ покренут је Одлуком о
покретању поступка јавне набавке роба број:01-404-32/20 од 13.03.2020.године.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Обавјештењe о набавци је објављено на Порталу јавних набавки под бројем 570-7-150-3-9/20 дана 13.03.2020.године.
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
двадесетпет (25) понуђача је преузело тендерску документацију.Критериј за додјелу уговора
била је „најнижа цијена“.
У прописаном року (23.03.2020. године до 11,00 часова) пристигла је једна (1) понуда
и то: „ПРИМАПРОМ“ д.о.о Бања Лука, чија цијена понуде износи 24.609,20 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 рачунске исправности 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, процијењена вриједност набавке износи 22.675,00 КМ без ПДВ-а, а цијена
понуде понуђача „ПРИМАПРОМ“ Д.О.О Бања Лука износи 24.609,20 КМ без ПДВ-а.

Будући да цијена једине квалификоване понуде знатно премашује предвиђена
средства за предметну набавку, а да с обзиром на ограничена средства у Буџету Општине, 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.
Надаље, у поступку оцјене проведеног поступка, начелник није нашао разлоге,
неправилности , нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање
препоруке Комисије за јавне набавке.У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно
поступила, те да је препорука о поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о
јавним набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерском документацијом.
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да цијена наведене
понуде, прелази износ средстава планираних за предметну набавку, чиме су се стекли
законски услови за поништавање поступка јавне набавке.
Разматрајући приједлог Комисије, утврђено је да је исти основан, те да општина
Козарска Дубица није у могућности да додатно обезбиједи средства у износу од 1.934,20 КМ
без ПДВ-а, 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.
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