
Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404- 109/20 

Датум:  06.07.2020.године 

 

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

број: 97/16), члана 18. и члана 25. 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 ПОРИСТУПАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга за израду пројектно 

техничке документације и то : 

ЛОТ 1. 

А) Израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже на локацијама 

Богутово Село (засеок Никићи) и на локацији ново градско гробље (потез од магистралног пута 

М18 (Бијељина-Тузла) до новог градског гробља), и 

Б) Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију изворишта „Бијела вода“ о 

„Краљева чесма“ у МЗ Горњој Трнови, 

ЛОТ 2. 

-Израда пројектно техничке-документације за реконструкцију дијела улица Прве Мајевичке 

бригаде и Ђуре Бижића као и пјешачког прелаза (раскрснице) преко магистралног пута М18 

Тузла-Бијељина у МЗ Угљевик Сјевер. 

Набавка из претходног става провешће се путем отвореног поступка јавне набавке. 

 

Члан 2. 

            Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове Одлуке за: 

ЛОТ 1 износи: А)  5.940,00 КМ 

                        Б)  7.000,00 КМ  

ЛОТ 2 износи:  6.730,00 КМ,  

све укупно 19.670,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 

Ознака  из ЈРЈН:  71220000-6 

Предметна набавка је планирана у Плану јавних набавки Општине Угљевик за 2020.годину 

под  редним бројем 2  Услуге (Услуге пројектовања).  

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 1. ове одлуке  обезбијеђен је у буџету 

Општине за 2020.годину  под економским кодом  513700. 

 

Члан 3. 

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

инвестивије и надзор, путем Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и 

општим актима уговорног органа. 

 



Члан 4. 

           Закључење уговора у циљу реализације предметне јавне набавке провест ће се у 

складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима . 

 

 

Одсјек за јавне набавке,   

Инвестиције и надзор                                                                                                                                                           

____________________                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Мирослав Мирковић, дипл.инж.                                                                           ____________________ 

                Василије Перић, дипл.ецц.      

Достављено:     

1.Стручној служби на објаву,  

2. У предмет.                                                                                                                                              


