РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор
Број : 02-404-76/18
Датум, 24.12.2018. године
На основу члана 70.став 1) Закона о јавним набавкама, члана 72.став 5) („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), те члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС“, број: 97/16), Начелник Општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке радова

I
Поништава се поступак јавне набавке, број 02-404-76/18, чији је предмет јавна набавка
радова на изградњи и доградњи јавне расвјете на подручју општине Угљевик, а у
складу са чланом 72.став 5) Закона о јавним набавкама.
II
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.
III
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.
Образложење
Поступак јавне набавке радова на изградњи и доградњи јавне расвјете на подручју
општине Угљевик, покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке радова,
број 02-404-76/18 од 07.08.2018. године, путем отвореног поступка, за које је објављено
обавјештење о набавци број: 894-1-3-29-3-22/18, на Порталу јавних набавки дана
08.08.2018. године и у Службеном гласнику БиХ, број 55/18.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 80.400,00 КМ.
Комисија за јавну набавку, именована је Рјешењем број 02-404-76/18 од
07.09.2018.године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 22.10.2018.године записник о прегледу и
оцјени понуда са препоруком о избору најповољнијег понуђача, или поништењу
поступка јавне набавке број: 02-404-76/18, одговорној особи уговорног органа.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова, број 02-40476/18, чији је предмет јавна набавка на изградњи и доградњи јавне расвјете на подручју
општине Угљевик, је донијета дана 19.11.2018. године.
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Наведеном Одлуком, уговор за предметну набавку био је додијељен понуђачу Д.о.о.
„Цонрам“, Брчко, који је истом дана 10.12.2018. године послат на потпис (пет
примјерака уговора).
Приједлоге уговора је одабрани понуђач запримио дана 13.12.2018. године, али није у
остављеном року вратио потписане уговоре овом Уговорном органу, нити је упутио
писано образложење одустанка од Уговора, него је само путем е-маила дана 13.12.2018.
године предложио измјену члана 11.Уговора који се односи на гарантни рок.
С обзиром да у складу са чланом 72.став 5. Закона о јавним набавкама који гласи
„Приликом додјеле уговора о набавци, цијена наведена у најповољнијој понуди, као и
услови утврђени у тендерској документацији, не могу се мијењати. Изузетно, ако се у
тендерској документацији предвиђа одредба о промјењивости цијена са објективно
утврђеним правилима о промјењивости цијене, таква одредба се уноси у уговор о
јавној набавци“, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми у року од 10 (десет) дана
од дана пријема ове одлуке.
Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а који не
може бити мањи од два, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу
Општинске ураве Општине Угљевик или препорученом пошиљком.

Одсјек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
__________________

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_________________
Василије Перић, дипл.ецц.

Достављено:
1. учеснику у поступку,
2. спис и
3. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе,
на објаву.-
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