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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-51/15 

Датум, 15.06.2015.године 

 

 

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

101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 70.и 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“, број 39/14 ), и приједлoга Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 

Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга 

сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова која су у 

власништву општине Угљевик, број: 04-404-51/15 од 22.05.2015.године. 

 

Након анализе и оцјене понуда достављених од стране квалификованих понуђача, а на 

основу критерија најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 

Аутомеханичарска радња “Лазић Раденко” с.п. Угљевик, бира се као најповољнији 

понуђач, јер је понудио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде, у износу од  

14.994,00 КМ без зарачунатог ПДВ-е. Обвезник није у систему ПДВ-а. 

Понуђени износ представља збир јединичних цијена у спецификацији услуга. 

Јединичне цијене су исказане у понуди Понуђача без ПДВ-а, фиксне су и не могу се 

мијењати за све вријеме трајања оквирног споразума. Укупна максимална вриједност 

оквирног споразума износи 25.000,00 КМ без ПДВ-а како је предвиђено буџетом 

уговорног органа. 

 

 Члан 2. 

У предметном поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева, објављеном на 

Порталу јавних набавки дана:22.05.2015.године под бројем 894-7-2-24-3-10/15 понуде су 

доставили следећи понуђачи: 

1.Д.о.о.”Универзал ауто” Бијељина и 

2.Аутомеханичарска радња “Лазић Раденко” с.п. Угљевик. 

 

Члан 3. 

Након разматрања приспјелих понуда утврђено је да су оба понуђача у овом поступку 

набавке испунили услове за квалификацију, али је само понуда понуђача 

Аутомеханичарска радња “Лазић Раденко” с.п. Угљевик, потпуна и прихватљива, дата на 

начин и под условима који су тражени тендерском документацијом, те да задовољавају све 

постављене услове. 

 

Члан 4. 

Овај уговорни орган закључиће оквирни споразум са најповољнијим понуђачем из члана 

1.став 2.ове Одлуке, под условима утврђеним у тендеркој документацији. Комисија је свој 

рад окончала 12.06.2015.године. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга сервисирања и 

одржавања службених возила са уградњом резервних делова која су у власништву 

општине Угљевик, именована рјешењем Начелника број: 04-404-51/15 од 

28.05.2015.године, провела је поступак отварања, анализе и оцјене понуда у поступку јавне 

набавке путем конкурентског захтјева, објављеном на Порталу јавних набавки 

дана:22.05.2015.године под бројем 894-7-2-24-3-10/15. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће 

понуде. 

 

Дана 12.06.2015.године у 13 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 

приликом констатовала: 

 

- да је укупан број пристиглих понуда двије и то: 

 

1.Д.о.о.”Универзал ауто” Бијељина и 

2.Аутомеханичарска радња “Лазић Раденко” с.п. Угљевик. 

 

Дана 12.06.2015.године, Комисија је окончала преглед и оцјену понуда и утврдила: 

-да су оба понуђача у овом поступку набавке квалификовани понуђачи, 

-да  се понуда понуђача д.о.о.”Универзал ауто”Бијељина, одбацује јер спецификација    

 услуга Прилог 3-1 није исправно попуњен, односно нису дате цијене за све ставке, те  

понуда технички није прихватљива,  

-да је понуда понуђача Аутомеханичарска радња “Лазић Раденко” с.п. Угљевик, потпуна    

 и  прихватљива, те износи 14.994,00 КМ  без зарачунатог ПДВ-a. Обвезник није у       

 систему ПДВ-а. 

   Укупна максимална вриједност оквирног споразума износи 25.000,00 КМ без  

   зарачунатог ПДВ-а . 

 

      Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије, те је одлучено 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. 

         Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а који 

не може бити мањи од три, како би могла бити уручена изабраном понуђачу, као и другим 

странкама у поступку, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу Општинске 

ураве Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда 

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                       

                                                                                                     Василије Перић, дипл.ецц. 

 

                                                                                                     Одсјек за јавне набавке,  

Достављено:                                                                                   инветиције и надзор 

1. АР”Лазић Раденко”с.п.Угљевик,                                          

2. Д.о.о.”Универзал ауто” Бијељина                                  

3. стручној служби на објаву и 

4. а/а. 


