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      РЕПУБЛИКА СРПСКА 

      ОПШТИНА УГЉЕВИК 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Број : 02-404-55/18 

Датум, 09.08.2018.године 

 

 

 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број: 

97/16), члана 69. став 2. тачка д) и члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. 

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

 

 

 

О Д Л У К У 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

 

                                                                     Члан 1. 

      Поништава се поступак јавне набавке угоститељских услуга за протоколарне потребе и 

друге манифестације  Општинске управе Општине Угљевик у складу са чланом 69. став 

2.тачка д) Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14), из разлога што 

није достављена ни једна прихватљива понуда. 

    

                                                                     Члан 2. 

      Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао 

у поступку јавне набавке. 

 

Члан 3. 

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

      упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са  

      чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке  

      број: 02-404-55/18 од 27.06.2018.године. 

      Јавна набавка је спроведена путем Позива за услуге из Анекса ИИ дио Б Закона о 

јавним  набавкама за доставу понуда. 

      На основу препоруке лица задуженог за отварање понуде, поништава се поступак јавне 

набавке  угоститељских услуга за протоколарне потребе и друге манифестације  Општинске 

управе Општине  

      Угљевик, из разлога што Изјава из члана 52.Закона о јавним набавкама, која је дата у 

тендерској документацији као прилог –Анекс 4, није овјерена код надлежног органа 

(општина, нотар), а што није у складу са тендерском документацијом којом је одређено да 

предметну изјаву овјерава  надлежни орган. 

 

http://www.opstinaugljevik.net,/
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Из наведеног разлога, поступак јавне набавке поништава се у складу са члана 69.став 

2.тачка д) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14). 

 

У поступку је утврђено да је лице задужено за отварање понуде у свему правилно 

поступило те да је препорука о поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о 

јавним набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерским документом. 

 

На основу изложеног, а у складу са чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама 

БиХ,  донесена је одлука као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке. 

 

 

                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

                                                                                            ________________________ 

                                                                                                 Василије Перић, дипл.ецц 

 

 

 Обрађивач:                                                                              Одсјек за јавне набавке,  

_________________                                                                    инвестиције и надзор 

                                                                                             ________________________ 

Достављено:                                                                                                   Сокица Хорват 

1. учеснику у поступку,                                                                                                                                                                                                           

      1.у предмет и                 

      2.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.- 

 

 


