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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-115/19 

Датум, 6.8.2019. године 

 

 

 

На основу  члана 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник 

РС“, број: 97/16), члана 64. став 1. тачка б) и члана 90. 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. 

Након разматрања достављених понуда у предмету јавне набавке радова на изградњи 

коловозне конструкције у наставку улице 3 у Индустријској зони., одлучено је да се 

уговор додијели:  

д.о.о.“Интер Транс Угљевик са понуђеном цијеном у износу од  5.943,94  КМ без  

зарачунатог  ПДВ-а.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на “веб-страници 

Општине Угљевик“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком број: 02-404-115/19 од 25.7.2019. године је покренут поступак директног 

споразума за набавку радова на изградњи коловозне конструкције у наставку улице 3 

у Индустријској зони. 

 

Позив за доставу понуда је упућен понуђачима: Д.О.О. „Интер Транс“ Угљевик, 

Д.О.О.  „Призма“  Бијељина и Д.О.О. „ХД“  Горња Трнова.  

До крајњег рока за достављање понуда, понуде су доставили горе наведени 

понуђачи. 

 

Након разматрања достављених понуда утврђено је да понуде понуђача: Д.О.О. 

„Интер Транс“ Угљевик, Д.О.О.  „Призма“  Бијељина и Д.О.О. „ХД“  Горња Трнова.  

 , испуњавају  услове постављене позивом за доставу понуда. 
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Примјењујући критеријум „најнижа цијена прихватљиве понуде“ сачињена је ранг 

листа како слиједи: 

 

 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним  

набавкама, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.                                                                                       

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 
У поступку директног споразума жалба није допуштена. 

 

 

 

   Обрађивач:                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

________________                                                                _________________________ 

                                                                                                 Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

                                                                                                   Одсјек за јавне набавке, 

                                                                                                      инвестиције и надзор 

                                                                                           ____________________________ 

                                                                                           Мирковић Мирослав, дипл.инж. 

 

 

 

 

 

 

 

 Достављено:                                                                             

1. Учесницима у поступку; 

2. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе, 

    на објаву и 

3. а/а. 

Назив понуђача 

Цијена из 

обрасца за 

цијену понуде 

(bez PDV-a)  

Кориговане 

вриједности 

Кориговани 

износ цијене 

понуде 

 (у КМ без 

ПДВ-а) 

Напомена 
Матем. 

грешке 

Попуст

и 

1 
Доо „Интер Транс“ 

Угљевик 
5.943,94 - - 5.943,94 - 

2 
Доо„Призма“  

Бијељина 
6.144,37 - - 6.144,37 - 

3 
Доо „ХД“  Горња 

Трноваџс 
6.208,875 - - 6.208,875 - 


