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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-35/19 

Датум, 12.04.2019. 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 достављене понуде у предмету јавне набавке услуга сјече стабала 

липе у школском дворишту у Тутњевцу, одлучено је да се уговор додијели:  

д.о.о.“Монт Градња“Угљевик са понуђеном цијеном у износу од  2.991,50  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: 02-404-35/19 од 25.03.2019. године је покренут поступак директног 

споразума за набавку услуга сјече стабала липе у школском дворишту у Тутњевцу. 

 

Позив за доставу понуда је упућен понуђачима: доо „Монт Градња“Угљевик, 

доо“Зидар Живановић“Доња Трнова и доо“Интер Градња“Угљевик.  

До крајњег рока за достављање понуда, понуде су доставили понуђачи доо „Монт 

Градња“Угљевик и доо“Интер Градња“Угљевик. 

 

Након разматрања достављених понуда утврђено је да понуда понуђача: доо „Монт 

Градња“Угљевик прихватљива понуда, док понуда понуђача: доо“Интер 

Градња“Угљевик није прихватљива, те иста није узимана у даље разматрање. 

 

Понуда понуђача доо“Интер Градња“Угљевик није прихватљива из разлога што је 

исти у Обрасцу за цијену понуде , на страни 3 понуде, у рубрици за коју је предвиђен 

попуст на укупну цијену без ПДВ-а унешен је износ ПДВ-а, тако да му је укупна 

цијена са попустом без ПДВ-а већа од укупне цијене без ПДВ-а.  

 

Процијењена вриједност набавке је:2.900,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. Достављена 

прихватљива понуда је већа од средстава планираних Планом јавних набавки за износ 

од 91,50 КМ без ПДВ-а. На основу члана 69.став 2.тачка е) ЗЈН уговорни орган 
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прихвата понуду и додатна средства за реализацију набавке ће обезбиједити са 

буџетске позиције 412500. 

 

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 

                                                                                                    ______________________ 

 Достављено:                                                                                      

1. Учесницима у поступку; 

2. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе, 

    на објаву и 

3. а/а. 


