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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-85/15 

Дана, 12.08. 2015. године 

 

На основу члана 70. а у вези са чланом 88. и 89. Закона о јавним набавкама 

(Службени гласник БиХ бр. 39/14) и члана 72. Закона  о  локалној самоуправи 

(,,Службени  гласник РС“, број: 101/04,42/05, 118/05 и 98/13), Начелник Општине 

доноси следећу  

 

О Д Л У К У 

 

1.Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку број : 20-404-85/15, која  

је  објављена на Порталу јавних набавки под бројем 894-7-3-44-3-24/15, за избор 

најповољнијег понуђача за набавку радова на  уређењу горњег тока потока 

Лактенице. 

 Комисија за јавну набавку, за избор најповољнијег понуђача за набавку радова на  

уређењу горњег тока потока Лактенице. „именована рјешењем Начелника 

Општине број 02-404-85/15,провела је поступак отварања и оцјене понуда по  

конкурентском захтјеву за достављање понуда.  

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 

одговарајуће понуде. 

Дана 05.08.2015. године Комисија је извршила отварање понуда и том приликом 

констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача  и то по сљедећем 

редослиједу приспјећа: 

 

1 Доо„ХД“, Горња Трнова 

2 Доо Јовић С&Д, Угљевик 

3 Доо Интер Транс, Угљевик 

 

 

2.Утврђује се да су сви понуђачи испунили услове за квалификацију и  њихове 

понуде према облику и садржају у потпуности испуњавају улове захтијеване 

конкурентским захтјевом. 

 

 

3.Доо„ХД“, Горња Трнова бира се као најповољнији понуђач са понуђеном цијеном 

у износу од 58.117,09  КМ са ПДВ-ом. 

 

4.Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима 

утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији 

понуђач из тачке 3. ове одлуке дужан je, у року од 3 (три) дана од дана пријема 

обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказује 

своју личну способност. Ови документи су наведени у члану 45. став 2) Закона о 
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јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14). Најповољнији понуђач је 

дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим 

да документи наведени у члану 45. став 2) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“ 39/14) не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана 

подношења понуде, односно од 05.08.2015. године. Комисија је свој рад окончала 

06.08.2015. године. 

 

ПРАВНА ПОУКА : 
 

Против ове Одлуке може се упутити жалба у року од 5 (пет) дана од дана пријема. 

Жалба се подноси у писаној форми Уреду за жалбе а путем уговорног 

органа/првостепеног органа. 

 

 

 

Одсијек за јавне набавке,                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

инвестиције и надзор                                                                 

        Василије Перић, дипл.ецц.  

 

 

 

 

Доставити : 

1. свим учесницима, 

2. у спис и 

3. Стручној служби на објаву.- 

 


