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Сребреница:29.03.2022.године
Број: 01-014- 102-П/22

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике Српске“
број 97/16, 36/19 и 61/21 ) 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 услуга у предмету :
Систематски преглед запослених у општинској управи општине Сребреница, Начелник општине
Сребреница, д о н о с и :

ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
ПОНИШТАВА СЕ конкурентски поступак јавне набавке услуга у предмету Систематски преглед
запослених у општинској управи Сребреница, а који је покренут Одлуком број 01-014-102/22 од
25.03.2022. године, тендерском документацијом и обавјештењем о набавци 406-7-2-6-3-7/22
процјењене вриједности набавке роба у износу од 10.000,00 КМ ( Словима: десетхиљадаконвертибил
них марака) због доказаних разлога који су изван контроле уговорног органа и који се нису могли
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Стручна служба Начелника-Кабинет Начелника
општине.
Члан 3.
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници општине Сребреница www.srebrenica.gov.ba. Истовремено
са упућивањем понуђачима који су судјеловали у поступку јавне набавке у складу са чланом 70. став
6. Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
У складу са планом јавних набавки Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању
поновљеног поступка јавне набавке у предмету Систематски преглед запослених у општинској
управи Сребреница број: 01-014-102/22 од 25.03.2022.године.
Јавна набавка је проведена путем конкуретски поступка за доставу понуда.
Процјењена вриједност јавне набавке без укљученог пореза на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) износи :
10.000,00 КМ
( Словима: десетхиљадаконвертиблнихмарака
У процјену вриједности није укључен ПДВ.
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Обавјест о набавци број: 406-7-2-6-3-7/22 објављена је на Порталу Агенције за јавне набавке дана
25.03.2022. године.
Набавка није била подјељена лотове.
Након покретања поступка набавке, утврђено је да у буџету општине Сребреница нема довољно
средстава да се реализује поступак набавке за сва лица запослене раднике општинске управе
Сребреница која су кроз припрему тендерске документације назначена. Наиме за систематски
преглед радника општинске управе, предвиђени су :
- службеници и намјештеници који имају радни статус „на неодређено вријеме“
- службеници и намјештеници који имају радни статус “на одређено вријеме“ и
- радници под уговором,
Обзиром да је забиљежен слаб прилив новчаних средстава у буџету општине Сребреница, те да није
извршен буџетски ребаланс на сједници скупштине општине Сребрница, општина Сребреница као
уговрни орган мора поништит поступак набавке, те извршити нову процјену вриједности набавке, те
обухватити раднике који су стално запослени, односно систематским прегледом обухватити само
службенике и намјештенике који имају радни статус на неодређено вријеме. Такође потребно је
извршити и корекцију појединих услуга прегледа, све у циљу смањења трошкова поступка.
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 3. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
члану 1. 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, и оф
3. а/а.
Начелник општине

___________
Младен Грујичић
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