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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-77/18 
Датум, 03.09.2018.године 
 

 
 

На основу  члана 82.став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
97/16), члана 69.став 2. тачка а), члана 70. став 1.Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14) и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније 
понуде, Начелник Општине Угљевик, доноси сљедећу 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о поништењу поступка јавне набавке 

 
 

Члан 1. 
Поништава се поступак јавне набавке услуга одржавања моторних возила Општинске 
управе Угљевик за 2018. годину и то: 
Лот-1: услуге одржавања возила под гаранцијом (Шкода Суперб), а у складу са чланом 
69.став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), јер није 
достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. 

 
                                                                         Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити на веб страници 
www.opstinaugljevik.net, 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 услуга одржавања моторних возила Општинске управе Угљевик 
за 2018. годину и то: 
Лот-1: услуге одржавања возила под гаранцијом (Шкода Суперб), покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке број 02-404-77/18 од 10.08.2018.године.    

  
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева за набавку услуга.  
 
Обавјештење о набавци под бројем 894-7-2-31-3-25/18 је дана 15.08.2018. године 
објављено на Порталу јавних набавки. 
 
Комисија за јавну набавку је именована Рјешењем Начелника број: 02-404-77/18 од 
24.08.2018.године. 
 
На основу препоруке Комисије за јавну набавку, поништава се поступак јавне набавке 
услуга одржавања моторних возила Општинске управе Угљевик за 2018. годину и то: 
Лот-1: услуге одржавања возила под гаранцијом (Шкода Суперб), из разлога што до 
крајњег рока за доставу понуда није пристигла ниједна понуда. 
 
 

http://www.opstinaugljevik.net/
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У поступку је утврђено да је комисија у свему правилно поступила те да је препорука о 
поништењу поступка јавне набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским и интерним актима и тендерском документацијом. 
 
Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије, те је одлучено као у 
диспозитиву. 
 
 
 
Обрађивач: 
__________________ 

 

Одсјек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                                            НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНЕ 
____________________                                                                             ____________________                  
                                                                                                                             Василије Перић, 
дипл.ецц.                                                                                               
 
 
 
Достављено:                                                        
 1.у спис и 
 2.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.-     
 


