
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-404-36/3-22 
Датум: 29.04.2022. 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: 01-404-36/2-22 од 
20.04.2022. године, начелник Општине Козарска Дубица,  доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

 
 ПОНИШТАВА СЕ отворени поступак јавне набавке радова под називом: Извођење 
радова на санацији зграде Ватрогасног дома у Козарској Дубици, за који је дана 
05.04.2022.године објављено Обавјештење о набавци број:570-1-3-40-3-17/22 на Порталу 
јавних набавки, у складу са чланом 69. став (2) тачка е) Закона о јавним набавкама, јер је 
цијена једине прихватљиве понуде знатно већа од обезбијеђених средстава за предметну 
набавку. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одлуком број: 01-404-36/22 од 05.04.2022. године покренут је поступак набавке под 
називом: „Извођење радова на санацији зграде Ватрогасног дома у Козарској Дубици“. 
 На основу Обавјештења о набавци број: 570-1-3-40-3-17/22, објављеног на Порталу 
јавних набавки дана 05.04.2022. године и у „Службеном гласнику БиХ“ број: 20/22 од 
08.04.2022.године, проведен је отворени поступак набавке радова Извођење радова на 
санацији зграде Ватрогасног дома у Козарској Дубици.Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 10 понуђача. 
 У прописаном року,пристигла је једна понуда и то групе понуђача: „ШУМИЛ“ Д.О.О 
КОЗАРСКА ДУБИЦА-вођа групе „ХИТИНГ“ Д.О.О БАЊА ЛУКА, „ЕЛМОНТ“ Д.О.О 
КОЗАРСКА ДУБИЦА и „ОПТИНЕТ“ Д.О.О БАЊА ЛУКА, чија цијена понуде износи 
159.081,90 КМ без ПДВ-а. 

Комисија за набавку је утврдила да понуде понуђача испуњава све захтјеве у погледу 
описа предмета набавке и техничких спецификација. 

Комисија је извршила анализу финансијског дијела понуде по појединачним ставкама, 
као и укупну цијену понуде, те је утврдила да је понуда рачунски исправна и да понуђена 
цијена знатно премашује планирана и обезбијеђена средства за предметну набавку и то у 
износу од 39.136,27 КМ без ПДВ-а. 
 На основу напријед наведеног, Комисија је једногласно дала препоруку да се, уколико 
уговорни орган није у могућности да обезбиједи додатна средства за финансирање предметне 
набавке, предметни поступак набавке поништи, у складу са чланом 69. став (2) под е) Закона о 
јавним набавкама, одн. из разлога што цијена знатно премашује предвиђена средства за 
предметну набавку.  
 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 39.136,27 
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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 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.“ШУМИЛ“ д.о.о К-Дубица-вођа групе 
2.Архива, овдје 


