
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-404-34/3-22 
Датум: 08.04.2022. године 
 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске", 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 66. Статута Општине Козарска Дубица ("Сл. гласник 
Општине Козарска Дубица", број: 9/17), члана 70. став 4.Закона о јавним набавкама  ("Сл. 
гласник БиХ", број: 39/14) и препоруке Комисије за набавку број: 01-404-34/2-22 од 
08.04.2022. године, начелник Општине Козарска Дубица,  доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

 
 ПОНИШТАВА СЕ отворени поступак јавне набавке радова под називом: 
„Реконструкција и санација пословног објекта ЈП «Центар за информисање и културу» 
Козарска Дубица и ЈУ «Народна библиотека» Козарска Дубица, за који је дана 
24.03.2022.године објављено Обавјештење о набавци број:570-1-3-38-3-15/22 на Порталу 
јавних набавки, у складу са чланом 69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама, јер није 
достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одлуком број: 01-404-34/22 од 24.03.2022. године покренут је поступак набавке под 
називом: „Реконструкција и санација пословног објекта ЈП «Центар за информисање и 
културу» Козарска Дубица и ЈУ «Народна библиотека» Козарска Дубица».  
 На основу Обавјештења о набавци број: 570-1-3-38-3-15/22, објављеног на Порталу 
јавних набавки дана 24.03.2022. године и у „Службеном гласнику БиХ“ број: 18/22 од 
01.04.2022.године, проведен је отворени поступак набавке радова:“ Реконструкција и санација 
пословног објекта ЈП «Центар за информисање и културу» Козарска Дубица и ЈУ «Народна 
библиотека» Козарска Дубица.Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело 
је укупно 13 понуђача. 
 У прописаном року, ниједан понуђач није поднио понуду. 
 Будући да у одређеном крајњем року за подношење понуда ниједан понуђач није 
поднио понуду, уговорни орган је закључио да се предметна набавка не може провести, те је, 
у складу са чланом 69. став.2. под а) Закона о јавним набавкама одлучио као у диспозитиву. 
  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба  у року од 10 
(десет) дана од дана објављивања ове одлуке. 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.WEB страница општине К.Дубица 
2.Архива, овдје 
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