
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-147/21 
Датум, 24.11.2021.године 
 
 
На основу  члана 82.став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
97/16), члана 69.став 1. тачка б), члана 70. став 1. и  4.  и члана 72. Став 3. Тачка ц) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ) и приједлога Комисија за отварање, 
преглед, оцјену и  упоређивање понуда, Начелник Општине Угљевик, доноси сљедећу 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о поништењу поступка јавне набавке 

 
Члан 1. 

Поништава се поступак јавне набавке  израде  пројектно-техничке документације за 
измјену урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика, а у складу са чланом 
69.став 1. тачка б), и чланом 72. Став 3. Тачка ц) („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), јер 
изабрани понуђач је у писаној форми одустаје од додјеле уговора. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити на wеб 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 израде  пројектно-техничке документације за измјену 
урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика покренута је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке број 02-404-147/21 од 13.10.2021.године.    
  
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступака за набавку услуга.  
 
Обавјештење о набавци под бројем 894-1-2-55-3-59/21 објављен на порталу јавних 
набавки дана 15.10.2021.године и у (Сл.гласнику БиХ) бр.65/21 објављен дана 22.10.2021.г. 
 
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем Начелника број: 02-404-147/21 од 
29.10.2021.године, је дана 02.11.2020. године доставила записник и Извјештај о оцјени 
понуда са препоруком о избору најповољнијег понуђача. 
 
У поступку по Извјештају о раду, утврђено је да је Комисија благовремено и правилно 
извршила отварање и оцјену понуда, о чему је сачинила одговарајући записник у којима је 
утврђено сљедеће: 
-да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна), 

http://www.opstinaugljevik.net/


-да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда. 
-да је понуду доставио понуђач „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево 
 
-Комисија је даље записнички утврдила да је понуђач: „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево,  
квалификован понуђач, и да је његова понуда прихватљива понуда, јер је доставио све 
захтијеване доказе и понуду је израдио на начин одређен тендерском документацијом.  
 
Комисија је примјењујући критериј за додјелу уговора из тачке 5.8. Тендерске документације 
„најнижа цијена технички  прихватљиве понуде“  сачинила ранг листу, како слиједи: 
 

 
Те је донесена одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-147/21 од 
02.10.2021.године. 
Понуђач је својим дописом број:1523-11/21 од 10.11.2021.године обавјестио уговорни 
орган да није у могућности  преузети обавезе на реализацији услуга израде  пројектно-
техничке документације за измјену урбанистичког пројекта градског дијела града 
Угљевика. 
 
Из наведених разлога  а у складу са а чланом 69.став 1. тачка б), и чланом 72. Став 3. Тачка 
ц) („Сл. гласник БиХ“, број 39/14)  поништава се поступка јавне набавке. 
 
 
Понуђач:  
Обрађивач: 
__________________ 
 
Одсјек за јавне набавке, 
 инвестиције и надзор                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
____________________                                                      ____________________                  
 Мирослав Мирковић         Василије Перић, дипл.ецц.                                                                                               
 
Достављено:   
1. учеснику у поступку,                                                                                                                                                                                                                                                             
2. у спис и 
3. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.-     

Назив понуђача 

Цијена из 
обрасца за 

цијену 
понуде 

(без ПДВ-а) 
Анекс-3 

Кориговане вриједности 
Кориговани 

износ 
цијене 
понуде 

Напомена 
Матем.грешке Попусти 

 
1 

 „Радис“ д.о.о. Источно 
Сарајево 

 
1.950,00 

КМ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 


