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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-12/20 

Датум, 27.02.2020. године 

 

 

 

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

број: 97/16), члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ) и 

Правилника о директном поступку (Службени БиХ број:90/14) Начелник Општине 

Угљевик, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  јавне набавкe радова-на изградњи 

полигона за аутотрке Аутоцросс, одлучено је да се уговор додијели: Д.О.О. „Гаги“ Горња 

Трнова,  са понуђеном цијеном у износу од  5.840,00  КМ без  зарачунатог  ПДВ-а.  

 

II 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  позива за директан 

споразум, број: 02-404-12/20, понуду су  доставили  позвани  понуђачи. 

 

 

Након разматрања достављених понуда утврђено је да понуда Д.О.О. „Гаги“ Горња 

Трнова испуњава  услове постављене тендерском документацијом. 

 

 

III 

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

Угљевик“. 

 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке радова 

на изградњи полигона за аутотрке.Аутоцросс број:02-404-12/20 од  10.02.2020.године, 

процјенјена вриједност 5.860,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а за што су обезбијеђена 

средства у буџету општине Угљевик за 2020.годину.  

Поступак јавне набавке проведен је путем директног спразума. 

 

Број пристиглих понуда: двије (2) понуде. 

Број протокола 

уговорног органа 

Редни 

број 

омотнице 

понуде 

Назив  

понуђача 

Укупна 

цијена 

понуде 

(без ПДВ-а) 

 

Понуђени 

попуст 

02/8-65-понуда/20    1 
Д.О.О. „Гаги“ 

Горња Трнова    

 

5840,00 

           

0,00 
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Обзиром да је понуда понуђача Д.О.О. „Гаги“ Горња Трнова оцјењена као прихватљива, 

са најнижом цијеном иста је оцјењена као најповољнија. Сходно наведеном одлучено је 

да се уговор додијели Д.О.О. „Гаги“ Горња Трнова. 

Из наведених разлога, примјеном члана 5. Став 2. Тачка б) Правилника о директном 

поступку (Службени БиХ број:90/14)  одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке понуђачи немају право жалбе у складу са одредбама члана 101. 

Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ) обзиром да је Одлука 

донесена у поступку директног споразума. 

 

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                     _____________________ 

                                                                                                    Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

                                                                                                        Одсјек за јавне набавке, 

                                                                                                           инвестиције и надзор 

                                                                                                  ___________________________ 

 Достављено:                                                                           Мирослав Мирковић, дипл.инж             

1. Д.О.О. „Јовић С&Д“ Угљевик 

2.  Д.О.О. „Гаги“ Горња Трнова                                        

3. Стручној служби на објаву и 

4. а/а. 

02/8-понуда-66/20    2 

Д.О.О. „Јовић 

С&Д“ 

Угљевик   

 

6.510,00 0,00 


