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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-113/18 

Датум, 26.06.2019.године 

 

 

На основу  члана 69.став 1.тачка б), члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14 ), а поступајући по Рјешењу Канцеларије за разматрање жалби 

БиХ број: ЈН2-02-07-1-808-8/19, Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

I 

Поништава се у цјелости поступак јавне набавке радова реконструкције-асфалтирања 

паркинга и улица и реконструкција макадамских путева на подручју општине Угљевик, 

по отвореном поступку, који је објављен на Порталу јавних набавки дана 15.11.2018. 

године под бројем: 894-1-3-42-3-34/18 и исправке обавјештења о набавци објављене дана 

23.01.2019.године под бројем:894-1-3-42-8-15/19, ради поступања по Рјешењу 

Канцеларије за разматрање жалби БиХ број: ЈН2-02-07-1-808-8/19 

  

II 

Поништава се предметни поступак у цјелости као и сви акти донесени у отвореном 

поступку, набавке радова реконструкције-асфалтирања паркинга и улица и 

реконструкција макадамских путева на подручју општине Угљевик. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став 2. Закона о јавним 

набавкама. 

 

IV 

Ова Одлука ће се објавити на“ Веб-страници Општине Угљевик“.      

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке радова реконструкције-асфалтирања паркинга и улица и 

реконструкција макадамских путева на подручју општине Угљевик, покренут је 

Одлуком о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-404-113/18 од 

15.11.2018.године, путем отвореног поступка. 

Обавјешење о набавци број: 894-1-3-42-3-34/18 је објављено на Порталу јавних набавки 

дана 15.11.2018.године и исправка обавјештења о набавци објављена дана 

23.01.2019.године под бројем: 894-1-3-42-8-15/19. 

На одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-113/18 од 12.03.2019.године, 

један од потенцијалних понуђача је доставио жалбу дана 25.03.2019.године коју је 

уговорни орган прослиједио Канцеларији за разматрање жалби дана 01.04.2019.године, 

на даље поступање. 

Увидом у тендерску документацију уговорног органа тачком 4.1.5. је прописано да сви 

листови понуде морају бити чврсто увезани, а што подразумијева укоричење понуде или 
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печатни восак са јемствеником, а на начин да се онемогући накнадно вађење или 

уметање листова, осим гарантних докумената. 

Канцеларија за разматрање жалби је утврдила да је уговорни орган у предметном 

поступку приликом сачињавања тендерске документације у смислу да је одредио 

увезивање понуда, учинио битне повреде Закона из члана 103. став 1. под а) 

неусклађеност тендерске документације с овим законом или подзаконским актима, која 

је довела до немогућности утврђивања основаности жалбених навода или која је довела 

до нарушавања основних принципа овог закона, односно незаконите додјеле уговора. 

 

С обзиром на наведено, Канцеларија за разматрање жалби је поништила у цјелости 

предметни поступак. 

 

На основу свега наведеног, а у складу с одредбом члана 69. став 1.тачка б) Закона о 

јавним набавкама БиХ одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 

пријема ове  одлуке. Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена изабраном 

понуђачу, као и другим странкама у поступку, директно на протокол уговорног органа у 

шалтер сали Општинске управе Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 

 

 

 

                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                         

                                                                                                      _______________________ 

                                                                                                       Василије Перић, дипл.ецц. 

 

                                                                                                       Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                          инвестиције и надзор 

Достављено:                                                                               _________________________ 

1.свим учесницима у поступку,                                              Мирослав Мирковић,дип.инг.   

2.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе, 

    на објаву и                                                                                      

3. у предмет. 


