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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-52/19 

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: ЈН2-02-07-1-1109-6/19, 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 роба-Уређаја за извлачење паре, дима и 

гасова-димовук, уређаја за одимљавање и уређаја за стварање лаке пјене за потребе 

територијалне ватрогасне јединице Општине Угљевик, по конкурентском поступку, који 

је објављен на Порталу јавних набавки дана 16.04.2019. године под бројем: 894-7-1-12-3-

25/19, ради поступања по Рјешењу Канцеларије за разматрање жалби БиХ број:ЈН2-02-

07-1-1109-6/19. 

  

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће достављена понуђачима који су са 

портала е-набавки преузели тендерску документацију. 

 

 

III 

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

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке роба-Уређаја за извлачење паре, дима и гасова-димовук, уређаја 

за одимљавање и уређаја за стварање лаке пјене за потребе територијалне ватрогасне 

јединице Општине Угљевик, покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке 

радова број: 02-404-52/19 од 15.04.2019.године, путем конкурентског захтјева. 

Обавјешење о набавци број: 894-7-1-12-3-25/19, објављено је на Порталу јавних набавки 

дана 16.04.2019.године. 

На тендерску документацију број: 02-404-52/19 од 16.04.2019.године, један од 

потенцијалних понуђача је доставио жалбу дана 23.04.2019.године коју је уговорни 

орган прослиједио Канцеларији за разматрање жалби дана 03.05.2019.године на даље 

поступање. 

 

Канцеларија за разматрање жалби је утврдила да је у предметном поступку приликом 

сачињавања тендерске документације свјесно или несвјесно, направио исту непрецизну 

и нејасну што би у даљем току поступка могло довести странке у поступку  у заблуду, а 

што би отежало и успорило ток јавне набавке, те је донио рјешење број: ЈН2-02-07-1-

1109-6/19, којим је жалба усвојена. 
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Надаље, истим Рјешењем, Канцеларија за разматрање жалби је одлучила да се поступак 

јавне набавке у цјелости поништава, односно поништава се цјелокупна тендерска 

документација за предметну набавку. 

 

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 5 (пет) 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.понуђачима који су преузели ТД,                                         Мирослав Мирковић,дип.инг.   

2.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе, 

    на објаву и                                                                                      

3. у предмет. 


