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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-8/16 
Датум, 22.04.2016.године 
 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13), члана 69.став 2) тачка ф) и члана 70) Закона о јавним 
набавкама (Сл. гласник БиХ“, број: 39/14) и Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, 
филијала Бања Лука,  број ЈН2-02-07-1-101-6/16 од 07.04.2016.године, Начелник Општине 
Угљевик,  
д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о поништењу поступка јавне набавке 
 
 

Члан 1. 
На основу  Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука,  број ЈН2-02-
07-1-101-6/16 од 07.04.2016.године,  поништава се поступак јавне набавке број 02-404-
8/16 (интерни број уговорног органа) чији је предмет набавка услуга  на одржавању 

јавних површина на подручју Општине Угљевик, за које је на Порталу јавних набавки, 

дана 01.02.2016. године  објављено обавјештење о набавци број 894-1-2-2-3-6/16, из 

разлога што је Канцеларија за жалбе, филијала Бања Лука, рјешавајући по жалби 

потенцијалног понуђача „Јовић С&Д“, д.о.о. Угљевик, поништила тендерску 

документацију за набавку предметних услуга. 
    

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и  у складу са чланом 71.став 2. Закона о 
јавним   набавкама доставља се свим потенцијалним  понуђачима који су преузели 
предметну тендерску документацију  
 

 Члан 3. 
Ова Одлука ће се у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама, објавити на 
веб-страници  www.опстинаугљевик.нет, истовремено с упућивањем потенцијалним 
понуђачима   
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке услуга на одржавању јавних површина на подручју Општине 

Угљевик покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-404-8/16 од 
19.01.2016.године. 
Јавна набавка је покренута  путем отвореног поступка. 
Обавјештење о набавци број: 894-1-2-2-3-6/16 објављено је на Порталу јавних набавки 
дана 01.02.2016. године. 
 

http://www.opstinaugljevik.net,/
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Дана  18.02.2016.године потенцијални понуђач „Јовић С&Д“, д.о.о. је изјавио жалбу на 
предметну тендерску документацију. По пријему предметне жалбе, овај уговорни орган 
је обуставио поступак предметне јавне набавке и Одлуку о обустави доставио свим 
потенцијалним понуђачима који су преузели предметну тендерску документацију. 
Канцеларија за разматрање жалби, филијала Бања Лука је својим Рјешењем број ЈН2-02-
07-1-101-6/16 од 07.04.2016.године поништила предметну тендерску документацију.  
 
На основу свега напријед наведеног овај уговорни орган је одлучио као у диспозитиву 
ове Одлуке. 
 
Копија Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука,  број ЈН2-02-
07-1-101-6/16 од 07.04.2016.године, је достављена свим потенцијалним понуђачима 
који су ппреузели тендерску документацију. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 
Обзиром да је поништена тендерска документација,  против ове Одлуке се у складу са 
чланом 111.став 13) Закона о јавним набавкама БиХ не може изјавити жалба, јер је 
Рјешење Канцеларије за разматрање жалби коначно и извршно. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                          
                                                                                                                 Василије Перић, дипл.ецц 
 
 
                                                                                                             Одсјек за јавне набавке,  
                                                                                                                   инвестиције и надзор 
                                                                                                          
Достављено:                                                                                               Сокица Хорват                                                                       
     1. свим потенцијалним понуђачима, 
     2. у спис и                 
     3. стручној служби на објаву.- 
 


