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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-86/21 

Датум, 14.6.2021. 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 услуга љекарског 

прегледа запослених на радном мјесту са високим ризиком припадницима ТВЈ 

Угљевик, одлучено је да се уговор додијели: ЗУ Специјалистичка амбуланта 

медицине рада „MEDICAL“ Бијељина, са понуђеном цијеном у износу од  1.150,00  

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: 02-404-86/21 од 3.6.2021. године је покренут поступак директног 

споразума за набавку услуга љекарског прегледа запослених на радном мјесту са 

високим ризиком припадницима ТВЈ Угљевик. 

Позив за доставу понуда је упућен понуђачима: ЗУ Специјалистичка амбуланта 

медицине рада „MEDICAL“ Бијељина, САМР „Др.Рајко Жугић“ Козлук и ЗУ 

„Специјалистичка амбуланта медицине рада Др. Чумић“ Добој. До крајњег рока за 

достављање понуда, понуде су доставили понуђачи: ЗУ Специјалистичка амбуланта 

медицине рада „MEDICAL“ Бијељина и САМР „Др.Рајко Жугић“ Козлук. 

Након разматрања достављених понуда утврђено је да понуда понуђача: САМР 

„Др.Рајко Жугић“ Козлук није прихватљива понуда. У складу са чланом 68.став 

4.тачка и) Закона о ЈН („Службени гласник БиХ“, број:39/14) из разлога што понуда 

није потпуна и не испуњава захтјеве из ТД.  Понуђач САМР „Др.Рајко Жугић“ 

Козлук није овјерио Рјешење о регистрацији и Потврду о регистрацији као што је 

захтјевано Тендерском документацијом. 

 

Из наведених разлога, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.                                                                                       

 

ПРАВНА ПОУКА: 
У поступку директног споразума жалба није допуштена. 

 

                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Василије Перић, дипл.ек. 

 

                                                                                             Шеф  Одсјека за јавне набавке, 

                                                                                                      инвестиције и надзор 

                                                                                         Мирковић Мирослав, дипл.ин 


