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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-147/20 
Датум,19.08.2020. 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04,42/05, 118/05 и 98/13), 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 ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА  

 
Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке радова и то:  
 
1.Градјевински радови на асфалтирању  платоа  испред Дома културе у Доњој Трнови, 
2.Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута  Р459 –Јовићи, 
3.Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута  Г.Забрђе, Л7-
Тутњевац, Л26, 
4.Грађевински радови на асфалтирању дијела локалног  пута Л 7, 
5.Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута  Гаврићи, крај 
асфалта –Манојловићи, 
6.Грађевински радови асфалтирању западне саобраћајнице у насељу „Циганске њиве“, 
7.Грађевински радови асфалтирању источне саобраћајнице у насељу „Циганске њиве“, 
8.Грађевински радови на на асфалтирању дијела локалног пута Л 37    Р459-Малешевићи, 
9.Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута  М18 –Чутурићи, 
10.Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута   Чутурићи-
Павловићи, 
11.Грађевински радови на реконструкцији улице Петра Кочића и изградњи паркинга 
поред Дома здравља, 
12.Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута  Л40-Лазићи,  
13.Градјевински радови на наставку асфалтирања дионице некатегорисаног 
пута    Брђани-Перићи, 
14.Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног        пута   Гробље –
Рикићи,      
15.Градјевински радови на наставку асфалтирања дионице некатегорисаног 
пута  Јовановићи –Николићи,  
16.Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута у Д.Трнови 
локални пут Л1,Вашариште-Бајин Поток  и 
17.Грађевински радови на изради хабајућег слоја дионице некатегорисаног пута Л9-
Мићићи-Томићи-Грујићи у Д.Трнови, 
а све сходно техничким спецификацијама које ће бити саставни дио тендерске 
документације. 
 

Набавка из претходног става провешће се примјеном отвореног поступка јавне набавке 
уз закључивање оквирног споразума на 3 године.  
 

 Члан 2. 
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За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од  506.665,81 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 
Ознака из ЈРЈН: 45233120-6 
 
Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2020. годину под 
редним бројем 8-радови  (реконструкција-асфалтирање путева према плану 
капиталних улагања општине Угљевик) и у буџету општине за 2020. годину под 
економским кодом  511100. 
 

Члан 3. 
Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсијек за јавне набавке, путем 
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног 
органа. 
 

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. 
 
 
Одсјек за јавне набавке,                                                                         НАЧЕЛНИК     ОПШТИНЕ 
 инветиције и надзор                                                                                      _________________ 
 ___________________                                                                       Василије Перић, дипл.ецц. 
Мирослав Мирковић 
 
 
                                                                                                                   
 
Достављено:     
1.Стручној служби на објаву,  
2. у предмет.-                                                                                
 

 


