
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-114/20 

Датум, 06.08.2020.године 

 

 

 

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

број:97/16), члана 69. став 2. тачка а), члана 70. став 1. И 4., а у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама (Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), 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 робе - хортикултурних садница ради њихове 

садње поред спомен чесме у МЗ Коренита у складу са чланом 69.став 2.тачка а) Закона  

о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14), из разлога што позвани 

понуђачи нису доставили понуде у року одређеном тендерском документацијом. 

    

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доночења и објавити ће се на wеб-страници  

www.opstinaugljevik.net у складу са чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

 

Члан 3. 

Ова Одлука 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 

 

http://www.opstinaugljevik.net/
http://www.opstinaugljevik.net/


Поступак јавне набавке робе - хортикултурних садница ради њихове садње поред 
спомен чесме у МЗ Коренита, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне  
набавке број: број:02-404-14/20 од 13.07.2020.године. 
 
Јавна набавка је покренута путем отвореног поступка. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 3.190,00КМ. 
Обавјешење о набавци број: 894-1-1-65-3-73/20, објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 14.07.2020.године и Службеном Гласнику БиХ број: 42/20 од 
17.07.2020.године. 
 
Слиједећи понуђачи преузели су тендерску документацију:  
Назив понуђача који је преузео тендерску документацију ИДБ/ЈИБ Датум и вријеме 
преузимања: 
 1. ЕКАПИЈА ДОО 4950134590001 14.7.2020. 13:02:32,  
2. ЕКОЦЕНТАР ГС ДОО 4209783760003 14.7.2020. 14:54:28,  
3. ББС ЕУРОПЕ 4403188520008 14.7.2020. 14:59:38, 
4. ДОО ДМ УГЉЕВИК 4404175670007 14.7.2020. 22:00:09,  
5. ИНТЕР-ГРАДЊА 4403752440001 15.7.2020. 15:27:14,  
6. ЗОТЕX ДОО ШИРОКИ БРИЈЕГ 4272023570003 16.7.2020. 13:27:06,  
7. МОНТ-ГРАДЊА ДОО 4403074510002 16.7.2020. 13:32:35,  
8. Д.О.О. "ГРАЂЕВИНАР" 4404573560009 16.7.2020. 13:36:31,  
9. ПРЕДУЗЕТНИЦКА ДЈЕЛАТНОСТ "ПЛАСТЕНИК РАДОВАНОВИЦ" , НИКОЛА 
РАДОВАНОВИЦ, С.П., УГЉЕВИК 4509933370008 17.7.2020. 15:22:04,  
10. Д.О.О ИНТЕР ТРАНС 4401840310000 20.7.2020. 9:17:19,  
11. МАXЦОДЕ ДОО 4403453610006 23.7.2020. 17:22:14,  
12. Д.О.О.ПРОЛЕТЕР 4600011540009 26.7.2020. 19:58:00,  
13. Д.О.О. ГАГИ ГОРЊА ТРНОВА 4404451450008 28.7.2020. 16:59:32. 
 
Тендерском документацијом  предметног поступка као и  тачком ИВ. 7. Обавјештења 
о набавци број: 894-1-1-65-3-73/20 предвиђено је јавно отварање понуда за дан: 
04.08.2020.године у 12:00 сати. 

 

 

      Како није достављена ниједна понуде у одређеном крајњем року предвиђеном за   

      доставу понуда односно до 04.08.2020.године до 11 сати. 

      Из наведеног разлога, поступак јавне набавке поништава се у складу са члана 69.став  

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

      У поступку је утврђено да је Комисија за провођење јавног отварања понуда 

именована   

      Рјешењем број:02-404-114/20 од 03.08.2020.године у свему правилно поступило те да 

је   

      препорука о поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о јавним 

набавкама,  

      подзаконским и интерним актима и тендерским документом. 



      На основу изложеног, а у складу са чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним 

набавкама  

      БиХ, донесена је одлука као у диспозитиву. 

 
 
У складу са одербама члана 69. став 1.  тачка б) и став 2. тачка а) (“Службени гласник 
БиХ”, број:39/14), дефинисано је престанак поступка јавне набавке  поништењем 
поступка јавне у случају да није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем 
року.  
 
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 1.  тачка б) и став 2. Тачка а)  Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине, одлучено је као у члану 1. Ове Одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 
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 салу Општинске управе Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 
 

Обрађивач: 

________________ 

 

 

Одсијек за јавне набавке,                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           
       инвестиције и надзор                                 

________________________                                                       _____________________                                                                                                                                                               

Мирослав Мирковић,дипл.инж.              Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

 

Достављено:                                                                                            

1. у спис и                 

2. стручној служби на објаву.- 

 


