
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-93/19 

Датум, 11.07.2019.године 

 

 

На основу  члана 70. а у вези са чланом 21. и 28.  Закона  о  јавним набавкама 

(“Службени гласник БиХ” број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, број: 97/16) и приједлога Комисије за отварање и оцјену 

понуда,Начелник Општине Угљевик, доноси  следећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

у преговарачком  поступку без објаве обавјештења о набавци радова 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за отварање и оцјену понуда у преговарачком поступку без 

објаве обавјештења о набавци радова на санацији оштећења на путевима и улицама на 

подручју Општине Угљевик узрокованих обилним падавинама у мају и јуну мјесецу и 

уговор се за набавку из Лота 2.  „Радови на санацији оштећења путне мреже у Доњем 

Забрђу, Горњем Забрђу, Угљевик Селу и Коренити“ додјељује понуђачу: Д.о.о.“Интер- 

транс“ д.о.о. Угљевик за понуђену цијену у износу од: 21.893,04 КМ са зарачунатим ПДВ-

ом, а на основу проведених преговора, те достављања прихватљиве понуде. 

 

Члан 2. 

Oва Oдлука ће се објавити на веб-страници  www.opstinaugljevik.net, и то истовремено с    

упућивањем Одлуке понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, а у складу са 

чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 3. 

У складу са чланом 98.став 2.тачка а) Закона, Уговорни орган ће доставити на потпис 

Уговор изабраном понуђачу након слања ове Одлуке. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке радова на санацији оштећења на путевима и улицама на 

подручју Општине Угљевик узрокованих обилним падавинама у мају и јуну мјесецу  

покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке број: 02-404-93/17 од 

27.06.2019.године. 

 

На основу напријед наведеног, Уговорни орган је због доказивих разлога крајње 

хитности, а који разлози се огледају у обилним кишним падавинама у мјесецу мају и 

јуну на подручју Општине Угљевик усљед чега је дошло до појаве бујичних вода које 

су узроковале штету на локацијама наведеним у Извјештају комисије, тј. локацијама 

који чине предмет радова из техничке спецификације-предмејра радова за Лот 2 ове 

набавке,  провео преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци, а у складу 

са чланом 21. Закона, на начин да је дана 28.06.2019. године путем електронске поште 

упутио Позив за достављање почетних понуда за предметну набавку на адресе три 

http://www.opstinaugljevik.net,/


понуђача и то. „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик, „Интер-транс“ д.о.о. Угљевик и „Зидар 

Живановић“ д.о.о. Угљевик, односно исти позив објавио на веб страници уговорног 

органа дана 28.06.2019. године. 

     

Комисија за отварање, преговарање и оцјену понуда именована је Рјешењем број: 02-

404-93/19 од 28.06.2019.године. 

 

Почетну понуду за предметну набавку из Лота 2 назначеног позива, до рока 

предвиђеног за доставу истих, доставио је само један понуђач и то „Интер-транс“ д.о.о. 

Угљевик са којим су дана 02.07.2019. године обављени преговори  о начину извршења 

уговора, посебности техничке спецификације, могућим ризицима и критичним тачкама 

у процесу извршења уговра, цијени, условима и начину плаћања, роковима извршења 

радова и другим питањима која су у вези са предметним радовима и њиховим ваљаним 

извршењем..  

 

Послије проведених преговора са овлаштеним представником одабраног понуђача, 

понуђач је  по Позиву уговорног органа број 02-404-93/19 од 04.07.2019. године 

доставио коначну понуду. 

 

Након проведених преговора и разматрања приспјелих иницијалних и коначних понуда 

понуђача, Комисија је записнички установила да понуда понуђача „Интер-транс“ д.о.о. 

Угљевик  у потпуности  испуњава  услове предвиђене тендерском документацијом, те 

је на основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде и 

проведених преговора извршено вредновање и утврђен следећи редослед понуђача:  

 

1.  „Интер-транс“ д.о.о. Угљевик са понуђеном цијеном за набавку радова из Лота 2 у 

износу од 18.712,00 КМ без ПДВ-а + 3.181,04 КМ колико износи ПДВ-а од 17%, а што 

укупно чини цијену понуде у износу од 21.893,04 КМ  са ПДВ-ом, и оцијењено је да је 

најповољнији понуђач: „Интер-транс“ д.о.о. Угљевик са понуђеном цијеном радова у 

износу од  21.893,04 КМ  (словима: двадесетједнахиљада-осамстотинадеведесеттри и 

04/100 КМ), са урачунатим ПДВ-ом, па је сходно оваквом чињеничном утврђењу 

Комисија предложила да се уговор додјели назначеном понуђачу јер је једини за 

предметну набавку понудио прихватљиву понуду.  

  

Сходно свему предње наведеном Уговорни орган је у цјелости прихватио приједлог 

Комисије и донио Одлуку као у  диспозитиву. 

 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени коначне понуде 

 

                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                          _______________________                   

                                                                                                          Василије Перић, дипл.ецц. 

 

                                                                                                           Одсјек за јавне набавке,  

Достављено:                                                                                       инветиције и надзор 

1. учеснику у поступку;                                                              _________________________      

2. у спис и                                                                                    Мирослав Мирковић, дипл.инж. 

3. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе,  

    на објаву 


