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Сребреница:03.08.2021.године
Број: 01-014-294/21

На основу члана члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике
Српске“ број 97/16,36/19 ) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (“Службени гласник
општине Сребреница“, број 2/2018), а у вези са чланом 69. став 3. и чланом 70. став 1.4. и 6. Закона о
јавним набавкама (”Службени гласник БиХ”, бр:39/14) у поступку јавне набавке радова путем
отвореног поступка у предмету „Реконструкција и асфалтирање путева те израда потпорних зидова
на подручју општине Сребреница“, Начелник општине Сребреница, д о н о с и :

ОДЛУКУ
О отказивању поступка јавне набавке
Члан 1.
Отказује се отворени поступак јавне набавке радова у предмету „Реконструкција и асфалтирање
путева те израда потпорних зидова на подручју општине Сребреница“ који је покренут Одлуком број
01-014-294/21 од 21.07.2021. године, тендерска документација и обавјештење о набавци 406-1-3-20-330/21 процјењене вриједности радова 230.000,00 КМ ( Словима: двијестотинетридесетхиљада
конвертиблнихмарака) из разлога из разлога који су изван контроле уговорног органа и који се нису
могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.
Члан 2.
Након стицања потребних услова, провест ће се одговарајући поступак за наведени предмет набавке
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14).
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Стручна служба Начелника-Кабинет Начелника
општине.
Члан 4.
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници општине Сребреница www.srebrenica.gov.ba.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
У складу са планом јавних набавки Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка
јавне набавке број: 01-014-294/21 од 21.07.2021.године.
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда.
Процјењена вриједност јавне набавке без укљученог пореза на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) износи :
230.000,00 КМ
(словима: двијестотинетридесетконвертибилнихмарака и 00/00)
Обавјест о набавци број: 406-1-3-20-3-30/21 објављена је на Порталу Агенције за јавне набавке дана
21.07.2021. године.
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Набавка није подјељена лотове.
У току поступка утврђено је да у буџету општине Сребреница нису обезбјеђена довољна финансијска
средства за финансирање радова који су планирани по утврђеним позицијама тендерске
документације. Наиме општинска управа је очекивала уплату и обезбјеђење додатних средстава из
других видова финансирања – донаторска средства уз које би општина као уговорни орган у
потпуности могла да изврши финансирање планираних радова.
Из наведених разлога Комисија за јавне набавке је дана 02.08.2021. године доставила препоруку о
отказу поступка предметне набавке
У поступку је утврђено да је комисија у свему правилно поступила, те да је препоруку о отказу
поступка набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 39/14),
подзаконским актом и тендерском документацијом.
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да постоје доказиви разлози изван
контроле уговорног органа а који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне
набавке, те су се стекли законски услови за отказ поступка јавне набавке.
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 3. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба. Жалба се може изјавити најкасније у року од 10 (десет)
дана од дана пријема ове Одлуке и иста се изјављује Начелнику општине као уговорном органу, у
писаној форми и мора бити урађена у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).
Жалба се може уложити директно на протокол Општине Сребреница или препорученом пошиљком.

Достављено:
1. Веб страница
2. Кабинет Начелника,
3. а/а.
Начелник општине

___________
Младен Грујичић
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