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      РЕПУБЛИКА СРПСКА 

      ОПШТИНА УГЉЕВИК 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Број : 02-404-133/20 

Датум, 28.1.2021.године 

 

 

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

97/16), члана 68. став 4. тачка ј), 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 радова на реконструкцији споменика погинулим 

борцима     отаџбинског рата 91-95 у Тутњевцу, у складу са чланом 68.став 4.тачка ј) 

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

понуђач није доставио у одређеном року безусловну гаранцију банке за уредно 

извршење обавеза. 

    

                                                                     Члан 2. 

 

      Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао    

       у поступку јавне набавке. 

 

Члан 3. 

 

      Ова Одлука ће се објавити на веб-страници  www.opstinaugljevik.net, истовремено с  

      упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са  

      чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке  

      број: 02-404-133/20 од 11.7.2020.године. 

      Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка јавне набавке. 

Поступак јавне набавке радова на реконструкцији споменика погинулим борцима 

отаџбинског рата 91-95 у Тутњевцу поништава се, из разлога што изабрани понуђач 

„Грађевинар“ Доо Угљевик није доставио у одређеном року безусловну гаранцију банке 

за уредно извршење обавеза. 

Тачка 7.2.1. Тендерске документације прописује да је изабрани понуђач дужан предати 

у року не дужем од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, безусловну гаранцију 

банке. У случају да изабрани понуђач не достави гаранцију за уредно извршење уговора 
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закључени уговор се сматра апсолутно ништавим. У поступку јавне набавке учествовао 

је само један понуђач, сходно томе поступак јавне набавке се поништава у цјелости. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 68. став 4. тачка ј) Закона о јавним набавкама 

БиХ, донесена је одлука као у диспозитиву. 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове 

Одлуке. 

Жалба се подноси у писаној форми Уреда за жалбе а путем уговорног 

органа/првостепеног органа. 

 

 

 

 

                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

                                                                                            ________________________ 

                                                                                                 Василије Перић, дипл.ецц 

 

 

Обрађивач:                                                                              Одсјек за јавне набавке,  

_________________                                                                    инвестиције и надзор 

                                                                                             ________________________ 

Достављено:                                                                                        Мирослав Мирковић, дипл. Инж. 

1. учеснику у поступку,                                                                                                                                                                                                           

      2.у спис и                 

      3.стручној служби на објаву.- 

 

 


