
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-85/16. 
Датум,01.06.2016. године 
 
 
На основу члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
члана 2. Правилника о поступку директног споразума (“Службени билтен Општине Угљевик”, 
број:2/15), те члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05) у поступку јавне набавке услуге – Израда елабората о геомеханичком 
испитивању тла , Општина Угљевик,   д о н о с и 

 
О Д Л У К У  

о прихватању понуде 
 

1. Прихвата се понуда понуђача д.о.о. „ARTH“, Тузла, број: 78/2016 пристигла на основу 
захтјева за достављање понуде, број: 02-404-85/16 од 23.05. 2016. године у поступку 
директног споразума за набавку услуга – Израда елабората о геомеханичком испитивању тла 
, Општина Угљевик, у износу од 500,00 КМ без ПДВ-а, односно у износу од 585,00 КМ са ПДВ-
ом. 

 
2. Директан споразум се сматра закљученим, у складу са чланом 7. Правилника о поступку 

директног споразума, прилагањем рачуна понуђача након извршене услуге . 
 
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и иста ће се објавити на wеb-страници 

Општине Угљевик, истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ. 

 
 

Образложење 
 
 

Поступак јавне набавке услуге – Израда елабората о геомеханичком испитивању тла , 
покренут је Одлуком, број: 02-404-85/16 од  23.05.2016. године.  
 
Јавна набавка је проведена путем директног споразума, а процијењена вриједноаст јавне 
набавке износи 600,00КМ без ПДВ-а. 
 
Након испитивања тржишта, захтјев за доставу понуде упућен је понуђачу д.о.о. „ARTH“,Тузла 
,с обзиром да исти у цјелости испуњава услове за набавкку услуга које су предмет јавне 
набавке. 
 
Наведени понуђач је доставио понуду дана,   01.06.2016. године. Укупна цијена понуде 
износи 500,00 КМ без ПДВ-а, односно 585,00 КМ са ПДВ-ом 
 



Наведени понуђач благовремено је доставио понуду за предметне услуге и иста је 
прихватљива за постизање коначног споразума, с обзром да је исти дао понуду која је у 
оквиру процијењене вриједности набавке, као и у складу са тржишном цијеном услуга које су 
предмет набавке. 
 
На основу изложеног, а у складу са чланом 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ, 
те Правилника  о поступку директног споразума у Општини Угљевик,  донесена је одлука као 
у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове долуке може се изјавити жалба Начелнику општине 
у року од пет (5) дана од дана пријема ове Одлуке. 

 
 
 

                                                                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                            Василие Перић, дипл.ецц. 
 

 Достављено: 
                                                                                                                               Одсјек за јавне набавке,  
                                                                                                                                 инвестиције и надзор 
1.  Понуђачу,                                                                                                      ______________________     
2. Стручној службеи на објаву и   
3. а/а. 

 

 

 


