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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-90-1/15 

Датум, 15.02.2016.године 

 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 110. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“, број 39/14 ),  Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У  

 

Обуставља се поступак додјеле уговора у предмету јавнe набавкe “Радовa на 

реконструкцији и санацији макадамских путева на подручју  општине Угљевик“ и то 

следеће дионице:            

 -Реконструкција поддионице некатегорисаног  пута: Л35, Јовичићи-Арапуше, МЗ  

  Доње Забрђе  

 -Реконструкција дионице пута :Мићићи-Станковићи,Р459, МЗ Доње Забрђе 

 -Санација дионице некатегорисаног  пута :Јањари-Просјека(Стари друм)  

 -Санација дионице некатегорисаног  пута : Локални Пут(Јањари,Атмачићи)-  

   Средња Трнова 

 -Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Богдановина, МЗ Средња Трнова 

 -Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Бријест 

 -Реконструкција дионице пута :Локални пут Л10(Зарићи)-Поља, наставак ,МЗ Угљевик  

  Село (поддионица од стац.0+818  к.ч.1451 

 -Реконструкција некатегорисаног  пута :Бјелица-Станивуковићи  (к.ч. 323,к.ч.2815 и  

  к.ч.2814 )  КО Тутњевац 

-Реконструкција дионице локалног  пута Л-17 у МЗ Мукат, Богутово Село  

-Реконструкција дионице некатегорисаног пута Тодоровићи-Лазићи у МЗ Богутово  

  Село,  к.ч. број 2820 и 2940 КО Богутово Село“, број: 02-404-90/15, од 

03.08.2015.године, путем отвореног поступка, за које је објављено обавјештење о 

набавци на Порталу јавних набавки дана  03.08.2015. године под бројем:  894-1-3-41-3-

28/15. 

 

II 

Поступак додјеле уговора обуставља  се из разлога што је учесник у поступку  

предметне јавне набавке групе понуђача: доо ”Јовић С&Д” Угљевик и доо 

„Папилон“Челић, чији је представник доо“Јовић С&Д“Угљевик изјавио жалбу против  

одлуке о избору  понуђача у поступку јавне набавке радова број: 02-404-90/15 од   

02.02.2016. године. 

Поступак додјеле уговора обуставља се до доношења коначне Одлуке по жалби, односно 

док одлука по жалби не постане коначна. 

III 

Ова одлука о обустави поступка поводом жалбе, доставиће се свим учесницима у 

поступку предметне набавке. 

 

                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                         Василије Перић, дипл.ецц. 

                                                                                  

                                                                                         Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                инветиције и надзор 

                                                                                      

 Сокица Хорват 


