
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-25/20  

Датум,03.03.2020.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 18, 19. и 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 на асфалтирању дионице 

некатегорисаног пута Л8 – Ђурђевићи у укупној дужини од 162 м. 

Набавка из претходног става провешће се путем отвореног поступка. 

 

Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у износу од 
18.500,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а.  

Ознака предметне набавке преузета из ЈРЈН: 45000000-7 грађевински радови. 

 

Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2020. годину под редним 

бројем 15 (радови) „Капитални пројекти који се суфинансирају средствима грађана и непрофитних 

организација у односу 70%-30%“  и у буџету Општине за 2020. годину под економским кодом 415200 и 

511100, а који поступци се проводе сукцесивно према указаној потреби, односно примљеним 

захтјевима мјесних заједница, удружења грађана и појединаца са подручја општине Угљевик. 

 

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. 

  
                                                                                        Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном билтену општине 

Угљевик и на званичној на веб-страници уговорног органа  www.opstinaugljevik.net. 

 

 

 
           Обрађивач:                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

____________________                                                                             _____________________ 

                                                                                                                        Василије Перић, дипл.ецц. 

        Одсјек за јавне набавке, 

           инвестиције и надзор 

    ________________________                                                                                         

     Мирослав Мирковић, дипл. инж. 

 

 

Достављено:     

1.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе,  

2. у предмет. 

http://www.opstinaugljevik.net/


 


