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      РЕПУБЛИКА СРПСКА 

      ОПШТИНА УГЉЕВИК 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Број:02-404-92/19 

Датум: 9.7.2019.године 

 

 

 

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

97/16), члана 69. став 2. тачка д), члана 70. став 1., а у вези са чланом 90. Закона о јавним 

набавкама (Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), те одредби Правилника о поступку директног 

споразума („Службени билтен Општине Угљевик“, број: 2/15), 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 услуга љекарског прегледа запослених припадника 

ТВЈ  Угљевик у складу са чланом 69.став 2.тачка д) Закона  о јавним набавкама (“Службени  

      гласник БиХ”, број:39/14), из разлога што примљена понуда није прихватљива. 

 

Члан 2. 

 

      Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити на wеб-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 покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке  

      број: 02-404-92/19 од 27.6.2019.године. 

      Јавна набавка је спроведена путем директног споразума за доставу понуде. 

 

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

     набавке услуга љекарског прегледа запослених припадника ТВЈ Угљевик из разлога што                               

достављена понуда није прихватљива. 

 

 

  Тачка 3. став 1. позива за доставу понуде прописује да је понуђач дужан доставити 

оригинал или                                     овјерену копију  Актуелног извода из судског регистра 

са свим прилозима или извод из регистра     (односно изјава или референса којом се 

доказује право да понуђач обавља професионалну  дјелатност која је предмет овог 

тендера). 

 

Позвани понуђач  није поступио у складу са тачком 3. став 1. позива за доставу понуде. 

 

http://www.opstinaugljevik.net,/
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Из наведених разлога, поступак јавне набавке поништава се у складу са чланом 69.став 2. 

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

 

 

 

 Обрађивач:                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 _______________                                                               _____________________ 

                                                                                                Василије Перић, дипл.ецц 

 

 

                                                                                                Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                    инвестиције и надзор 

                                                                                               _______________________ 

Достављено:                                                                                          Мирослав Мирковић, дипл. инж.         

1. Учеснику у поступку, 

2.У спис и                                                                                                                                                                                               

      3. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе,  

          на објаву.                


