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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-131 /19  

Датум,21.08.2019.године 

 

 

На основу  члана 59. и 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник 

РС“, број: 97/16), члана 68. и 89. Статута Општине Угљевик (“Службени билтен 

Општине Угљевик”, број: 7/17) и члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се поновно покретање поступка јавне набавке робе - 

уређаја за извлачење паре, дима и гасова – димовук, уређаја за одимљавање и уређаја за 

производњу лаке пјене а све за потребе Територијалне ватрогасне јединице Општине 

Угљевик.  

Набавка из претходног става провешће се примјеном конкурентског захтјева за 

достављање понуда. 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобрена су финансијска средства у 

износу од 15.384,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.  

Ознака предметне набавке преузета из ЈРЈН: 42521000-1. 

 

Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2019. годину 

под редним бројем 3 (робе) и обезбјеђена су на основу Споразума о финансирању 

набавке материјално-техничких средстава број: 02-40-2171/18 од 26.12.2018. године 

закљученим од стране Општине Угљевик и Ватрогасног савеза Републике Српске који 

у цјелости финансира предметну набавку, односно Споразумом о измјени споразума 

закљученог између истих уговорних страна број: 02-40-1285/19 од 02.08.2019. године 

којим су измјењене карактеристике уређаја који су предмет набавке а из разлога јер је 

другостепени орган, КРЖ БиХ, филијала Бања Лука Рјешењем бр. ЈН2-02-07-1-1109-

6/19 од 06.06.2019. године, у поступку набавке уређаја за извлачење паре, дима и гасова 

– димовук, уређаја за одимљавање и уређаја за производњу лаке пјене а све за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице Општине Угљевик поништио Тендерску 

документацију бр. 02-404-52/19 од 16.04.2019. године овог уговорног органа.   

 

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке провешће Одсјек за јавне набавке, 

инвестиције и надзор путем Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и 

подзаконским актима. 

 

Члан 4. 

Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне 

набавке провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима 

уговорног органа. 
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Одсјек за јавне набавке,                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    инвестиције и надзор 

____________________                                               _____________________ 

                                                                                          Василије Перић, дипл.ецц. 

                                                                                              

 

Достављено:     

1.Одсјек за послове скупштине и људске ресурсе,  

2. у предмет. 

 


