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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-25/15 

Датум, 27.04.2015.године 

 

 

 

            На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 64.став 1.тачка б), члана 70.ст.1,3.и 6. 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 

 

 

Члан 1. 

       Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку број: 02-404-25/15, за избор 

најповољнијег понуђача за јавну набавку садница сезонског цвијећа и услуга садње и 

одржавања/његовања засађеног цвијећа и то постојећих и нових засада. 

 

 Члан 2. 

          Утврђује се да је пристигла само једна понуда понуђача д.о.о.”Јовић С&Д” Угљевик, 

да је прихватљива, дата на начин и под условима који су тражени тендерском 

документацијом, те да задовољава све постављене услове. 

 

Члан 3. 

         Д.о.о.”Јовић С&Д” Угљевик је понудио цијену у износу од 25.669,09 КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом. 
Члан 4. 

        Уговорни орган закључиће уговор са горе наведеним понуђачем, под условима 

утврђеним у тендеркој документацији. Прије закључења уговора, изабрани понуђач из 

тачке 3. ове одлуке дужан је, у року од 5 дана од дана пријема исте, уговорном органу 

доставити документе којима доказује своју личну способност. Ови документи су наведени 

у тендерској документацији, а односе се на члана 45. став (2) тачка д) Закона о јавним 

набавкама (“Службени гласник БиХ” 39/14). Понуђач је дужан доставити оригинале или 

овјерене фотокопије наведених докумената, који не смију бити старији од три мјесеца 

рачунајући од дана подношења понуде (14.04.2015.год.), односно да исти нису издати 

послије датума отварања понуда. Комисија је свој рад окончала 27.04.2015.године. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Комисија за јавну набавку број: 02-404-25/15,  за избор најповољнијег понуђача за 

јавну набавку садница сезонског цвијећа и услуга садње и одржавања/његовања засађеног 

цвијећа и то постојећих и нових засада, именована рјешењем Начелника број:02-404-25/15 

од 09.04.2015.године, провела је поступак јавне набавке-конкурентски захтјев за 

достављање понуда. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. 
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          Дана 14.04.2015.године у 13 часова Комисија је извршила отварање понуде и том 

приликом констатовала да је пристигла понуда понуђача д.о.о.”Јовић С&Д” Угљевик, 

прихватљива. 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник Oпштине, није нашао разлоге, 

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање 

предлога Комисије за јавну набавку. 

 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама и у складу са 

тендерском документацијом. 

 

  Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) критерија најнижа цијена  

  Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

 

         Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Начелнику општине у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

        

 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда 

 

 

 

 

 

                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Василије Перић, дипл.ек. 

 

 

 

                                                                                                     Служба за јавне набавке,  

Достављено:                                                                                   инветиције и надзор 

1. д.о.о.”Јовић С&Д” Угљевик                                             

2. стручној служби на објаву и 

3. а/а. 


