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На основу члана члана 69. став 3. Закона о  јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 
и члана 67. Статута општине Братунац („Сл.Гласник општине Братунац“ бр.10/17), Начелник 
општине  доноси: 

 

ОДЛУКУ 
О ОТКАЗИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Члан 1. 
 

           Отказује се поступак јавне набавке услуга „Одржавање и санација ријечних корита на подручју 
општине Братунац“ за који је на Порталу јавних набавки објављено Обавјештење о набавци бр.133-7-
2-20-3-16/21 дана 19.05.2021.год., због доказивих разлога који су били ван контроле уговорног органа 
и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници општине Братунац www.opstinabratunac.com 
истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.  

 
Члан 3. 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

 
Поступак јавне набавке услугa „Одржавање и санација ријечних корита на подручју општине 

Братунац“ покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-020-296/21 од 
18.05.2021. године. Обавјештење о набавци бр.133-7-2-20-3-16/21 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 19.05.2021.год.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 38.461,50 КМ.  За провођење набавке у 
складу са процијењеном вриједношћу примјењен је поступак конкурентског захтјева за достављање 
понуда. Крајњи рок за достављање понуда био је 01.06.2021.год.  

Новчана средства за ову набавку обезбјеђују се у буџету општине  по основу прикупљених 
средстава посебних водних накнада. Ова  средства су намјенска и могу се  користити само на начин 
прописан Законом о водама и програмом  коришћења средства на који сагласност даје Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,  и који усваја Скупштина општине 
Братунац. 

 
 



 
 
 
У поступку инетрне ревизије у Општинској управи Братунац интерни ревизор је утврдио да је 

поступак набавке  услугa „Одржавање и санација ријечних корита на подручју општине Братунац“ 
покренут Одлуком о покретању поступка набавке услуга прије добијања сагласности на Програм 
коришћења средстава прикуљених од посебних водних накнада за 2021.год. и прије усвајања  од 
стране Скупштине општине Братунац. Сагласност и усвајање наведеног Програма услов су за 
одређивање процјењене вриједности набавке услуга одржавања и санације ријечних корита, па се 
поступак набавке услуга није могао покренути само по основу Плана јавних  набавки за 2021.год.  

Програмом  коришћења средстава прикуљених од посебних водних накнада за 2021.год. може 
бити повећан новчани износ који ће се користити за улагања у услуге одржавање и санација ријечних 
корита на подручју општине Братунац у односу на усвојени План јавних набавки за 2021.год. што 
може утицати и на промјену процијењене вриједности набавке, па самим тим и на одабир поступка 
јавне набавке услуга. 

Имајући у виду наведено, а по основу препорука интерног ревизора, у циљу поштовања 
одредби Закона о јавним набавкама, неопходно је отказати поступак набавке јер у моменту 
покретања поступка нису били испуњени законски услови за провођење поступка набавке.  

С обзиром да се ради о доказивим разлозима за отказивање поступка набавке а примјеном 
члана 69. став 3. Закона о  јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) одлучено је као у члану 1 
ове Одлуке.  

 
 
                             

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                        ______________________ 

                                          Срђан Ранкић,дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 
 


