РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-168/15
Датум, 28.12.2015.године

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13),члана 69. став 2.тачка д), члана 70. став 1. Закона о
јавним набавкама (Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), и приједлога Комисије за набавку,
Начелник Општине Угљевик, д о н о с и
ОДЛУКУ
o поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавкe додатних радова на изградњи новог гробља
„Сарије“ у Угљевику и ексхумацији умрлих лица из гробља „Сарије“ Стари Угљевик,
ради преноса и сахрањивања на новом гробљу „Сарије“ у Угљевику, a у складу са члана
69.став 2.тачка д) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао
у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став 2. Закона о јавним набавкама.
Члан 3.
Oва Oдлука ће се објавити на веб-страници www.opstinaugljevik.net, истовремено с
упућивањем понуђачу који су учествовао у поступку јавне набавке, у складу са
чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама.
Образлoжење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број: 02-404-168/15 од 14.12.2015.године.
Јавна набавка је спроведена путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о
набавци.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-168/15 од
16.12.2015.године.
На основу препоруке Комисије за набавке, поништава се поступак јавне набавке радова,
из разлога што је именована Комисија утврдила следеће:
-да је упућен Позив за достављање почетне понуде понуђачу д.о.о.“Монт Градња“
Угљевик,
-да је горе наведени понуђач доставио почетну понуду, али се није појавио у заказано
вријеме када је предвиђено отварање почетне понуде, као и провођење преговора,
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-да није испунио услов из тачке 3.2. тендерске документације из разлога што је понуђач
доставио Рјешење о регистрацији издато дана 26.06.2014.године, а требао је доставити
Актуелни извод из судског регистра из кога се види да је понуђач регистрован за
обављање дјелатности која је предмет набавке, а који не може бити старији од три
мјесеца рачунајући од дана достављања почетне понуде.
Из наведених разлога, поступак јавне набавке поништава се у складу са члана 69.став
2.тачка д) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14).
У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука о
поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима и тендерским документом.
Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије, те је одлучено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од дана
пријема од ове одлуке.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ецц
Одсјек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
Достављено:
1. учеснику,
2. у спис и
3. стручној служби на објаву.-
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