
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД  

ДОБОЈ 

 

Број : 01-054-1097/20 

Датум, 20.05.2020. године 

  

На основу члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама БиX („Службени гласник БиX“ 

број 39/14), директор Казнено-поправног завода Добој, доноси 

ОДЛУКУ 

о отказивању поступка јавне набавке  

 

I 

Отказује се конкурентски поступак јавне набавке, број  01-054-1097/20, скупа са 

Обавјештењем о набавци број 32-7-1-103-3-2/20 објављеним на Порталу јавних набавки дана 

04.05.2020. године и Исправци обавјештења о набавци број 32-7-1-103-8-3/20 од 13.05.2020. 

године, а који се односи на набавку и испоруку материјала за хигијену.  

 

II 

Конкурентски поступак се отказује у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним 

набавкама БиX, односно због доказаних разлога који су изван контроле уговорног органа и који 

се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.  

 

III 

У складу са 70. став (6) Закона о јавним набавкама БиX, ову Одлуку објавити на веб 

страници Казнено-поправног завода Добој (http://www.kpzdoboj.org/).  

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о  покретању поступка јавне набавке број 

01-054-1097/20 од 30.04.2020. године. Јавна набавка је проведена поступком конкурентског 

захтјева за доставу понуда за набавку и испоруку материјала за хигијену.  

У складу са Планом јавних набавки од 13.01.2020. године, процијењена вриједност 

предметне набавке износи 8.000 КМ без ПДВ-а.  

Обавјештење о набавци број 32-7-1-103-3-2/20 објављено је дана 04.05.2020. године а 

Исправци обавјештења о набавци број 32-7-1-103-8-3/20 је објављена дана 13.05.2020. године.  

Дана 14.05.2020. године долази до Измјене плана јавних набавки на основу којег се 

врши закључивање три нова уговора од 6.000,00 КМ, од 5.950,00 КМ и од 5.990,00 КМ без ПДВ-

а.  

Поступак јавне набавке отказује се због недостатка финансијских средстава за 

спровођење конкурентског поступка за набавку и испоруку материјала за хигијену који је 

http://www.kpzdoboj.org/


изазван неочекиваним закључивањем три нова уговора која се нису могла предвидјети у 

вријеме покретања поступка.  

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама БиX, 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

                                                                                                                                  Д И Р Е К Т О Р 
Достављено:                                                                                                         Мр Бранко Милетић 
1. У тендерску документацију  
2. Рачуноводство  
3. а/а 
 

 


