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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-53/19 

Датум, 8.5.2019. 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 радова облагање 

плафона поткровља са ригипс плочама, свлачионица ФК „Стријелац“ Тутњевац, 

одлучено је да се уговор додијели:  

д.о.о.“М&М Градња“Угљевик са понуђеном цијеном у износу од  5.024,92  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: 02-404-53/19 од 12.4.2019. године је покренут поступак директног 

споразума за набавку радова облагање плафона поткровља са ригипс плочама, 

свлачионица ФК „Стријелац“ Тутњевац. Позив за доставу понуда је упућен 

понуђачима: доо „М&МГрадња“Угљевик, доо“МБ Монт-Инвест“ Угљевик и 

доо“Услуге“Угљевик.  

До крајњег рока за достављање понуда, понуде су доставили: доо „М&МГрадња“ 

Угљевик, доо“МБ Монт-Инвест“ Угљевик и доо“Услуге“Угљевик.  

 

Након разматрања достављених понуда утврђено је да понуда понуђача: доо „М&М 

Градња“ Угљевик прихватљива понуда, док понудe понуђача: доо“МБ Монт-Инвест“ 

Угљевик и доо „Услуге“ Угљевик нису прихватљиве, те исте нису узимане у даље 

разматрање. 

 

Понудe понуђача доо“МБ Монт-Инвест“Угљевик и доо „Услуге“Угљевик нису 

прихватљиве из разлога што нису доставили овјерене фотокопије Рјешења о упису у 

судски регистар са свим прилозима или извод из регистра ( односно изјава или 

референса којом се доказује право да понуђач обавља професионалну дјелатност) и 

Потврду о регистрацији ЈИБ ИЛИ ПИБ, што је тражено Позивом за доставу понуда. 
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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. 


