
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                       

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      

Број: 02-404-11/17.                                                                                                                        

Датум, 04.04.2017.године 

На основу члана 207.Закона о општем управном поступку („Службени Гласник  РС“ 

број 13/02, 87/07 и 50/10), Начелник Општине Угљевик, д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К                                                                                                                              

о исправци техничке грешке у Одлуци о избору најповољнијег понуђача број 02-404-

11/17 од 03.04.2017.године 

I 

Врши се исправка техничке грешке у називу Одлуке о избору најповољнијег понуђача 

број 02-404-11/17 од 03.04.2017.године, на страни 1, тако што се текст Одлука о избору 

најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба, замјењује текстом Одлука о 

избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга .  

II 

У осталом тексту Одлука из члана 1. овог Закључка се не мијења.  

III 

Закључак ће се објавити на веб-страници www.opstinaugljevik.net, истовремено с 

упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.  

IV 

Овај Закључак о исправци грешке се прилаже изворнику одлуке која се исправља и 

чини његов саставни дио. 

О б р а з л о ж е њ е 

Накнадном провјером текста Одлуке о избору најповољнијег понуђача број 02-404-

11/17 од 03.04.2017.године, утврђена је техничка грешка.  

Члан 207. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени Гласник РС“ број 

13/02, 87/07 и 50/10), прописује да орган који је донио рјешење (одлуку), односно 

службено лице које је потписало рјешење може у свако вријеме да исправи грешку у 

именима и бројевима, писању или рачунању, као и друге очигледне нетачности у 

рјешењу или његовим овјереним преписима по службеној дужности или на захтјев 

странке. Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога производи правно 

дејство рјешење које се исправља. Како се ради о очигледној грешци у писању, јер у 



осталом дијелу текста одлуке, као и записника са отварања понуда и записника о 

прегледу и оцјени понуда је наведено да је ријеч о поступку јавне набавке услуга, у 

смислу члана 207. став 1. Закона о општем управном поступку, одлучено је као у 

диспозитиву Закључка. 

 

Одсјек за јавне набавке,                                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ           

инвестиције и надзор                                                                 Василије Перић, дипл.ецц. 

                                                                                                                                         

Достављено:                                                                                                                                       

1.свим учесницима у поступку,                                                                                                 

2.у спис и                                                                                                                                         

3.стручној служби на објаву.- 

 


