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      РЕПУБЛИКА СРПСКА 

      ОПШТИНА УГЉЕВИК 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Број: 02-404-179/20 

Датум, 14.05.2021.године 

 

 

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

97/16), члана 69. став 3. и члана 70. став 1. и 4. 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 отказивању поступка јавне набавке радова 

 

 

                                                                     Члан 1. 

Отакзује се поступак јавне набавке радова на санацији крова и фасаде на стамбеној 

згради у улици Краља Петра И у Угљевику којом управља наручилац/суинвеститор 

Заједница етажних власника стамбене зграде Т-1, улица Краља Петра И, бр. 5. и 7. 

Угљевик, у складу са чланом 69.став 3. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник 

БиХ”, број:39/14), из разлога јер је суинвеститор Заједница етажних власника стамбене 

зграде Т-1, улица Краља Петра И, бр. 5. и 7. Угљевик пропустила у разумном року да 

потпише уговор за извођење предметних радова.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити на веб-страници 

www.опстинаугљевик.нет, 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 приступању поступку јавне набавке 

радова број: 02-404-179/20 од 25.09.2020.године.  

Обавјештење о набавци број: 894-1-3-100-3-114/20 објављено је дана 25.09.2020. године 

на порталу Јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, број 61/20 од 02.10.2020. 

године. 

 

      Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. 

 

За предметну набавку благовремено је достављена једна понуда, и то понуђача: 

1. „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик, 

 

Комисија је утврдила да је понуђач „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик квалификован за 

предметну набавку и да је његова понуда прихватљива сходно чему је уговрни орган 

донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-179/20 од 20.01.2021. 

године којом је понуду овог понуђача одабрао као најповољнију и уговор о набавци 

додјелио истом. 

Суинвеститор предметне набавке, Заједница етажних власника стамбене зграде Т-1, 

улица Краља Петра И, бр. 5. и 7. Угљевик, закључно са даном доношења ове одлуке 

није приступио потписивању уговора за извођење предметних радова а такође није се 
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ни обратио уговорном органу са писменим обавјештењем и образложењем одустајања 

од потписивања уговора. Како овакво поступање суинвеститора предметне набавке 

представља доказани разлог који је изван контроле уговорног орган и који исти није 

могао предвидјети у моменту доношења одлуке о покретању поступка ове набавке 

уговрни орган је сходно одредби члана 69. став 3. Закона о јавним набавкама 

(“Службени гласник БиХ”, број:39/14) одлучио као у диспозитиву. 

 

 

 

 Обрађивач:                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 _______________                                                               _____________________ 

                                                                                                Василије Перић, дипл.ецц 

 

                                                                                                Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                    инвестиције и надзор 

                                                                                               _____________________ 

 

Достављено:                                                                                                 

1. у спис, 

2. учесницима у поступку, и                                                                                                                                                                                                            

      2. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе,  

          на објаву.       

 
 


