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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02/7-404-180/21 
Датум:20.12.2021.ГОДИНЕ  

 
На основу  члана 59. и 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
97/16), члана 68. и 89. Статута Општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик”, број: 
7/17) и члана 18. и члана 25.. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), 
Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

 
Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке радова на изградњи спортско-
рекреативне стазе поред ријеке Јање у Угљевику, а све сходно технчкој спецификацији која ће 
бити саставни дио тендерске документације. 
 
Набавка из предходног ставе провешће се путем отвореног поступка у складу са Законом о 
јавним набавкама. 

 
Члан 2. 

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у износу од 
525.750,63 КМ, без зарачунатог ПДВ-а (Влада Републике Српске у износу од 300.000,00 КМ по 
Одлуци о одређивању пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за 
финансирање/суфинансирање   општина и градова Републике Српске из Буџета у 2021.години, 
а преостали износ Општина Угљевик).  
Ознака предметне набавке преузета је из ЈРЈН: 45233161-5 (грађевински радови на пјешачким 
стазама) и  453160000-3 (електроинсталацијски радови). 

 
Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2021. годину под редним 
бројем 19 (радови)  и у буџету Општине за 2021. годину под економским кодом 511100 и 
Одлуком Владе Републике Српске о Пројектима суфинансирања и финансирања општина и 
градова Републике Српске који су одобрени за финансирање из Програма јавних инвестиција у 
2021. години 
 

Члан 3. 
Реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке провешће Одсјек за јавне набавке, инвестиције и 
надзор путем Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и подзаконским актима. 
 

Члан 4. 
Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне набавке 
провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима уговорног 
органа. 

    
    Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној веб-страници 
www.opstinaugljevik.net. 
 

  Одсјек за јавне набавке                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                     
       инвестиције и надзор                                                                         
______________________                                                              ____________________                                                                                                                                                 
Мирковић Мирослав, дипл.инж.                                                              Василије Перић, дипл.ецц.                                                                                                                                                            

                                                                                              
Достављено:     
1.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву,  

http://www.opstinaugljevik.net/
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2. у предмет, 
3. у регистар. 


