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На основу члана 43. алинеја 8.  и члана 146. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. и 60. Статута Општине 
Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик”, број: 6/05, 4/07, 4/08 и 5/09), члана 8. 
став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 114/07) и  Појединачног колективног уговора за запослене 
у административној служби општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“, 
број 7/08,3/09)   Начелник општине Угљевик,   д о н о с и 

 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ 
ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ 

 СЛУЖБИ  ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 
 
 

                                                                         Члан 1. 
 
 
             У Правилнику о платама, накнадама и осталим примањима запослених у 
Општинској административној служби општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 8/08, 10/08, 3/09, 1/10, 8/11) и 5/12) у члану 6. у ставу 1. тачки 2. врши се 
следећа допуна: 
 
   „Иза ријечи за персоналне послове додају се ријечи „за административне послове и за 
информисање“. 
 
 
                                                                         Члан 2. 

                                                              
 

            Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
билтену општине Угљевик“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ: 
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                          Василије Перић,дипл.ецц.  с.р. 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                          
Број:02-12-9/12                                                                                                                                                     
Датум, 21.06.2012. године  
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                   На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04; 42/05 и 118/05 ), члана 51. Статута општине Угљевик („Службени билтен 
општине Угљевик“, број 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 
19/'05; 52/05; 8/06; 24/06; 70/06 и 12/09) и члана 4. Правилника о јавним набавкама („Сл. билтен 
општине Угљевик“, број 2/10), Начелник општине Угљевик, д о н о с и  
 
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ  ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

Доноси се допуна  Плана јавних набавки за 2012. годину у складу са средствима планираним 
буџетом општине за 2012. годину. 
 
 

Члан 2. 
 

Табеларни преглед допуне Плана јавних набавки за 2012. годину је саставни дио ове Одлуке. 
 
 

Члан 3. 
 

Служба за јавне набавке, инвестиције и надзор је дужна у сарадњи са надлежним Одјељењима 
Административне службе општине Угљевик спровести процедуре јавних набавки у складу са 
Планом јавних набвки за 2012.годину и свим измјенама и допунама истог. 
 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном билтену 
општине Угљевик“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  НАЧЕЛНИК ОПТИНЕ 
Број : 02-404-107/12                                                                           Василије Перић, дипл.ецц.с.р.                                
Датум, 06.07.2012.године                                                         



 
 
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ-број 9 
 
 

 
Р. 
бр. 

 
Предмет набавке 

Планирана 
средства 

Процијењена 
вриједност  
набавке 
 

Оквирно 
вријеме 
поктере- 
тања пос.  
ЈН 

Оквирно  
вријеме  
реализације  
уговора 

Врста 
поступка  
ЈН 

Одјељење задужено за 
припрему посебног дијела 
тендерске документације 
 
 

 
I РОБЕ-додаје се нова подтачка 
 
 
9. Набавка рачунарске  

опреме и 
информационог 
система 

20.000,00 20.000,00 јули септембар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за просторно 
уређењеи стамбено-
комуналне послове 

 
II УСЛУГЕ- додају се нове подтачке 
 
 
14. Израда Студије 

оправданости 
изградње 
Термоелектране три 

50.000,00 50.000,00 јули септембар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за просторно 
уређењеи стамбено-
комуналне послове 

15. Услуге израде 
урбанистичко 
техничких услова за 
објекте :канализације, 
водовода, јавне 
расвјете и сл.  

50.000,00 50.000,00 јули септембар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за просторно 
уређењеи стамбено-
комуналне послове 
 
 
Одјељење за просторно 
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-и урбанистичког 
пројекта за кружну 
раскрсницу у 
Угљевику 

уређењеи стамбено-
комуналне послове 

16. Израда елабората 
подобности за 
изградњу објеката 

13.000,00 13.000,00 јули септембар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

 
Одјељење за просторно 
уређењеи стамбено-
комуналне послове 

 
III-1  МОДЕРНИЗАЦИЈА-АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА-додају се нове подтачке 
 
 
1.32 Асфалтирање дијела 

некатегорисаног пута 
к.ч.број 1217 КО 
Забрђе, дионица 
„локални пут Л20-
Јовановићи“ 

15.000,00 15.000,00 јули септембар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за просторно 
уређењеи стамбено-
комуналне послове 

1.33 Асфалтирање 
поддионице 
некатегорисаног пута 
к.ч.број 2258/3 и к.ч. 
број 2275, 
(регионални пут 
Р459-Стари магацин) 

30.000,00 30.000,00 јули октобар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за просторно 
уређењеи стамбено-
комуналне послове 

1.34 Асфалтирање дијела 
кекатегорисаног пута 
к.ч. број 1790, КО 
Угљевик (крај 
асф.коловоза-
Јовановићи) и 
дионице 
некатегорисаног пута 
к.ч.број 1645, КО 

43.000,00 43.000,00 јули октобар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 
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Угљевик (крај 
асфалтног коловоза –
Томићи) 

1.35 Асфалтирање 
прилазног пута на 
парцели к.ч. број 912, 
КО Тутњевац 

5.000,00 5.000,00 јули октобар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
III-4 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА- додају се нове подтачке 
 
 
    
 1-М.З.ТУТЊЕВАЦ- додају се нове подтачке 
 
4.18 Рек.дијела 

некатегорисаног пута 
к.ч.број 2821, КО 
Тутњевац и 
реконс.некатегорисан
ог пута к.ч.број 2828 
КО Тутњевац и 
Реконструкција 
некатегорисаног пута 
к.ч.број 1790, КО 
Тутњевац, засеок 
Глигоревићи 

35.000,00 35.000,00 јули новембар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 
 
 
 
Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

4.19 Реконструкција 
дионице пута „пут 
Петровићи-Радићи-
Дубрава, к.ч.број 1185 

9.500,00 9.500,00   Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
10. М.З. БОГУТОВО СЕЛО- додаје се нова подтачка 
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4.4 Реконструкција 
некатегорисаног пута 
к.ч.број 2668, КО 
Б.Село, дионица 
„Николићи-Лукићи 

9.000,00 9.000,00 јули октобар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
11-М.З.ДОЊА КРЋИНА- додају се нове подтачке 
 
4.12 Реконструкција 

дијела 
некатегорисаног пута 
к.ч.број 568, КО 
Д.Крћина, засеок 
Бабићи, дионица 
„кућа Јеленка 
петровића-кућа 
Ковачевић Драгомира 

8.200,00 8.200,00 јули новембар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

 

4.13 Реконструкција пута у 
засеоку Деспотовићи 
и то дионица „кућа 
Милошевић Миленка, 
к.ч. број 331 и 
дионица кућа 
Деспотовић Рајка, к.ч. 
број 182 

10.000,00 10.000,00 јули новембар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
12-М.З. СТАРИ УГЉЕВИК  
 
12.1 Реконструкција 

дионице пута  
„регионални пут 
Р459-Ђукићи“ 

6.200,00 6.200,00 јули октобар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
III-7 ОСТАЛИ РАДОВИ КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈУ УПОТРЕБЕ ПУТЕВА 
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7.5 Изградња цјевастог 

пропуста и бетонског 
коловоза на 
поддионици 
некатегорисаног пута 
к.ч.број 647, дионица 
„локални пут Л21-
Лазићи-Гробље 

15.000,00 15.000,00 јули новембар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
III-8 САНАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
 
 
8.8 Санација оштећења 

асфалтног коловоза и 
обнављање банкина 
дионице пута 
„Модран-
Микосављевићи -Л10 
и 
Дионице „раскршће, 
Миљановићи-Симићи 
– Л39 

40.000,00 40.000,00 јули октобар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
VI-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА  
 
1.3. Продужење фекалног 

колектора у дијелу 
улице Косовке 
Дјевојке 

21.000,00 21.000,00 јули октобар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за просторно 
уређењеи стамбено-
комуналне послове 
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VII-ЈАВНА РАСВЈЕТА 
 
1.7. Изградња јавне 

расвјете у Д.Трнови, 
засеок Гај гробље 

3.000,00 3.000,00 јули октобар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ

Одјељење за просторно 
уређењеи стамбено-
комуналне послове 

 
IX- ОСТАЛИ РАДОВИ 
 
1.5. Израда кровне 

конструкције и 
кровног покривача на 
два стамбена објекта 
(која су власништво 
ППБ) 

30.000,00 30.000,00 јули октобар Конкурентски захтјев 
без додатне објаве 
обавјештења о 
набавци у Сл.гласнику 
БиХ 

Одјељење за просторно 
уређењеи стамбено-
комуналне послове 

УКУПНО 
 (од стране 1 до 7) 

412.900,00 412.900,00  
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04; 42/05 и 118/05 ), члана 51. Статута општине Угљевик („Службени билтен општине 
Угљевик“, број 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 19/'05; 52/05; 
8/06; 24/06; 70/06 и 12/09) и члана 4. Правилника о јавним набавкама („Сл. билтен општине 
Угљевик“, број 2/10), Начелник општине Угљевик, д о н о с и  
 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ И ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
ЗА 2012. ГОДИНУ  

 
Члан 1. 

У Плану јавних набавки за 2012. годину врши се  допуна и гласи : 
-у тачци III – 4. Реконструкција локалних макадамских путева и некатегорисаних путева, алинеја  
5-М.З. Угљевик Село, додаје се нова подтачка 4.5.3. и гласи „санација оштећења асфалтног 
коловоза и обнављање банкина дионице пута „Модран –Микосављевићи Л10“ и дионице 
„раскршће, Миљановићи-Симићи Л39“. 
Планирана и процијењена вриједност радова износи 40.000,00 КМ“, 
-у тачци VIII –Изградња осталих капиталних објеката, додаје се нова подтачка 1.15. и 1.16. и 
гласе: 
Податчка 1.15. „радови на уређењу школског игралишта у Г. Забрђу, планирана и процијењена 
вриједност радова износи 19.500,00 КМ, 
Подтачка 1.16. „радови на доградњи заштитне ограде школског игралишта у Угљевику, 
процијењена вриједност радова износи 16.500,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 
-у тачци III – 4. Реконструкција локалних макадамских путева и некатегорисаних путева, алинеја  
5-М.З. Угљевик Село , подтачка 4.5.2. у колони планирана и процијењена вриједност мијења се 
износ и гласи „40.000,00 КМ“. 
-У тачци VIII –Изградња осталих капиталних објеката, подтачка 1.4. изградња тениског терена у 
Угљевику, мијења се износ планиране и процијењене вриједности набавке и гласи „60.000,00 
КМ“, 
-У тачци VIII –Изградња осталих капиталних објеката, подтачка 1.8. мијења се износ планиране 
и процијењене вриједности радова и гласи : „64.000,00 КМ“,  
-У тачци VIII –Изградња осталих капиталних објеката, подтачка 1.12. – реновирање читаонице у 
Угљевик селу, брише се. 

Члан 4. 
Задужује се Служба за јавне набавке, инвестиције и надзор да поступке  јавне набавке радова из 
тачке 1.ове Одлуке покрене  у року од седам дана од дана  ступања на снагу ове Одлуке путем 
конкурентског захтјева без додатне објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 

Члан 5. 
Укупан износ средстава за реализацију Плана јавних набавки за 2012. годину са свим измјенама 
и допунама које су извршене до 14.07.2012. године износи :  
6.055.900,00 КМ.  

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном билтену 
општине Угљевик“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Број : 02-404-128                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум,12.7.2012.                                                                                      Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
  



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   10. 
 

РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-109/12 
Датум, 6.7.2012.  
 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова : 
Лот-1 : израда кровне конструкције и кровног покривача објека Миловановић Душана (ППБ) из 
Угљевичке Обријежи и 
Лот-2 : израда кровне конструкције и кровног покривача објека Деспотовић Мике (ППБ) из 
Угљевичке Обријежи, а  све сходно Предмјерима радова који ће бити саставни дио тендерске 
документације. 

Члан 2. 
 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 
објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 30.000,00 
КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капиталне помоћи“.  
   

                                                               Члан 4. 
 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 60 дана од дана закључења 
уговора. 

                                                              
                                                               Члан 5. 
 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

 
                                                                Члан 6. 
 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
                                                                Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-108/12 
Датум,06.7.2012.  
 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број: 
101/04 и 42/05) и члана 51. и 60. Статута Општине Угљевик („Службени билтен Општине 
Угљевик", број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ", број 
49/04 ), и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник 
Општине Угљевик, доноси 

О Д Л  У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова изградње 
споменика палим борцима у Горњем Забрђу, а све сходно архитектонско-грађевинском 
елаборату који ће бити саставни дио тендерске документације. 

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

Члан 3. 

Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке је 6.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. 

Средства су обезбијеђена у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске ставке 
„капитални трошкови". 

Члан 4. 

Предвиђени рок за реализацију набавке из тачке 1. ове Одлуке је 30 (тридесет) дана од дана 
додјеле уговора. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном 
билтену општине Угљевик". 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-111/12 
Датум, 09.07.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 
број: 101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен 
Општине Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 
БиХ“, број 49/04 ), и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, 
Начелник Општине Угљевик, доноси 
 
  
                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова реконструкције 
надстрешнице на објекту за вјерске потребе- на гробљу Сарије, а све сходно Предмјеру 
радова који ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без 
додатног објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове 
Одлуке је 10.000,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету 
општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитална помоћ“. 
   

                                                               Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 20 дана од дана закључења 
уговора. 

 
                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде. 

 
                                                                Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 

                                                                Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    
билтену општине Угљевик“. 
 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

 
 
 
 
 



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   13. 
 

РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-112/12 
Датум, 9.7.2012. године 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
  

Члан 1. 
 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова реконструкције 
дијела електроинсталација у згради Општине Угљевик, а све сходно Елаборату и Предмјеру 
радова који ће бити саставни дио тендерске документације.  
 

Члан 2. 
 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 
 

Члан 3. 
 

Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове 
Одлуке је 3.500,00 КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„капитални трошкови“. 

        
                                                               Члан 4. 
 

Предвиђени рок за реализацију набавке из тачке 1. ове Одлуке  је 3 (три) дана од дана увођења у 
посао. 
 

                                                               Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 

 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-113/12 
Датум, 9.7.2012.године 

 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 
 
 
                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова обнављања (израде) хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, асве сходно Предмјеру радова, који ће бити саставни дио тендерске 
документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 
објаве обавјештења о набавци у Службеном гласднику БиХ. 
 

Члан 3. 
Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 20.000,00 
КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„санација и одржавање путева и улица“. 

        
                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за извођење радова  из тачке 1. ове Одлуке је 60 (шездесет) дана од дана додјеле 
уговора. 

 
                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде.                                                              

 
                                                               Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 

 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-114/12 
Датум, 9.7.2012.године 

На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 
и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине Угљевик“, 
број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), и члана 10. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, доноси 

О Д Л  У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга израде Студије оправданости 
изградње „Термоелектране три" у Угљевику. 

Члан 2. 

Набавка услуга из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без 
додатне објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 

Члан 3. 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке је 50.000,00 
КМ. 
Средства су обезбијеђена у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске ставке 
„расходи за остале услуге ". 

Члан 4. 

Предвиђени рок за пружање услуга из тачке 1. ове Одлуке је крај августа 2012. године. 

Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном 
билтену општине Угљевик". 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-115/12 
Датум, 09.07.2012. 

 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке рачунарске опреме и информационог 
система. Предметна набавка обухвата опрему прецизно дефинисиану у Спецификацији опреме.  
                       

Члан 2. 
Набавка  из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатне објаве 
Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове 
Одлуке је 20.000,00 КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2011. годину са буџетске  ставке 
„набавка опреме“ 

        
                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за реализацију набавке из тачке 1. ове Одлуке је 30 дана рачунајући од дана 
додјеле уговора. 

 
                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде.                                                                

 
Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИН УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-116/12 
Датум, 09.07.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Члан 1. 
 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга услуга израде и објаве каталога 
„пословни партнери из Словеније, Србије и БиХ и то 10 (десет) страна у каталогу у дијелу за 
БиХ, на простору  195 мм х 280 мм (цијела страна 1/1 А4. 
                       

Члан 2. 
 

Набавка услуга из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум 
 

Члан 3. 
 

Предвиђени  износ  средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 6.000,00 
КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„остали расходи “.                                                                                                      

                                                                 Члан 4. 
 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде.                                                              

 
                                                                 Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-117 
Датум,09.07.2012.  

 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 
 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова санације клизишта 
на локалном путу Л2, Угљевик-Д.забрђе-Мићин Гроб, а све сходно Предмјеру радова који ће 
бити саставни дио тендерске документације.  
 

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 
 
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове 
Одлуке је 6.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„капитални трошкови“. 

        
                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за реализацију набавке из тачке 1. ове Одлуке  је 10 (десет) дана од дана 
увођења у посао. 
 

                                                               Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИН УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-118/12 
Датум, 09.07.2012. године 
 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга  израде Елабората подобности за 
изградњу објеката, а све сходно пројектном задатку, која ће бити саставни дио тендерске 
документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка услуга из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 
објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
Предвиђени  износ  средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 13.000,00 
КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„расходи за услуге пројектовања“.        

                                                               
                                                                Члан 4. 

Предвиђени рок за пружање услуга из тачке 1. ове Одлуке је 30 (тридесет дана ) од  дана од дана 
додјеле уговора,  

 
                                                                 Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде.                                                              

 
                                                                 Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИН УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-119/12 
Датум, 09.07.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 

 
О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга  за израду урбанистичко 
техничких услова и урбанистичког Пројеката за кружну раскрсницу у Угљевику, а све сходно 
Спецификацији услуга, која ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка услуга из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева без додатне 
објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
Предвиђени  износ  средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 50.000,00 
КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„расходи за услуге пројектовања“.        

                                                               
                                                                Члан 4. 

Предвиђени рок за пружање услуга из тачке 1. ове Одлуке је 30 (тридесет дана ) за израду  
урбанистичког Пројеката за кружну раскрсницу у Угљевику, дана од дана додјеле уговора, а 
услуге  израде урбанистичко техничких услова ће се пружати по указаној потреби. 

 
                                                                 Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде.                                                              

 
                                                                 Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИН УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-103/12 
Датум, 04.07.2012. 
 
 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправн („Службени гласник РС", број: 
101/04 и 42/05) и члана 51. и 60. Статута Општине Угљевик („Службени билтен Општине 
Угљевик", број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ", број 
49/04 ), и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник 
Општине Угљевик, доноси 

О Д Л У К У О  ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Члан 1. 
Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова на објекту 
читаоница у М.З. Горња Крћина, а све сходно Предмјеру радова који ће бити саставни дио 
тендерске документације. 

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке је 6.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. 
Средства су обезбијеђена у буцету општине Угљевик за 2012. годину са буцетске ставке 
„капитални трошкови". 

Члан 4. 
Предвиђени рок за реализацију набавке из тачке 1. ове Одлуке је 10 (десет) дана од дана 
додјеле уговора. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном 
билтену општине Угљевик". 

 
 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИН УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-120/12 
Датум, 10.07.2012. 
 
 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број: 
101/04 и 42/05) и члана 51. и 60. Статута Општине Угљевик („Службени билтен 
Општине Угљевик", број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 
БиХ", број 49/04 ), и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, 
Начелник Општине Угљевик, доноси 

О Д Л  У К  У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 

Члан 1. 
Доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга кориштења генералног 
сервиса „Срне". 

Члан 2. 
Набавка услуга из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 

Члан 3. 
Предвиђени износ средставазареализацијујавне набавке из члана 1. ове Одлуке је 
6.000,00 КМ. 
Средства су обезбијеђена у буцету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске 
ставке „остали расходи ". 

Члан 4. 
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде. 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном 
билтену општине Угљевик". 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-127 
Датум, 11.07.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова на проширењу паркинга у 
Његошевој улици иза поште, а све сходно Предмјеру радова који ће бити саставни дио тендерске 
документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без 
додатног објављивања обавјештења о набавци у Службаном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
Предвиђени  износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 52.000,00 
КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“. 
   

                                                               Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 90 дана од  дана додјеле уговора. 

 
                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

 
                                                                Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
                                                                Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-126/12 
Датум, 11.07.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова на продужењу уличног фекалног 
колектора у дијелу улице Косовке Дјевојке, а све сходно Предмјеру радова који ће бити саставни 
дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без 
додатног објављивања обавјештења о набавци у Службаном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
21.000,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“. 
   

                                                               Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 60 дана од  дана додјеле уговора. 

 
                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

 
                                                                Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
                                                                Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-125 
Датум, 11.7.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова на асфалтирању путева : 
 
Лот-1 : асфалтирање дијела некатегорисаног пута к.ч. број 1217, КО Забрђе, дионица „локални 
пут Л20-Јовановићи, дужине 103,00м, ширине 2,60 м и 2х0,50 банкине, 
Лот-2 : асфалтирање поддионице некатегорисаног пута к.ч. број 2258/3 и 2275, КО Забрђе, 
дионица „регионални пут Р459- стари магацин, дужине 196,00 м, ширине 2,60 м и 2х0,50 м 
банкине и 
ЛОт-3 : асфалтирање прилазног пута на парцели к.ч. 912, КО Тутњевац, а све сходно 
Предмјерима радова који ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 
објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ.  
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
50.000,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитална  улагања за Лот 1 и 2“ и „капитална 
помоћ“ за Кот 3. 

                                                               Члан 4. 
 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 70 дана од дана закључења 
уговора. 

                                                      
                                                               Члан 5. 
 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                                Члан 6. 
 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
                                                                Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

 
  



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   26. 
 

РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-123/12 
Датум,11.7.2012.  
 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова на асфалтирања 
пута : 
А) дионица“крај  асфалтног коловоза-Јовановићи, дио некатегорисаног пута к.ч. број 1790 КО 
Угљевик, дужине 187,00 м¹, ширине 2,50 м¹ асфалт + 2х0,50 м¹ банкине и 
Б)дионица „крај асфалтног коловоза –Томићи, дио некатегорисаног пута к.ч. број 1645 КО 
Угљевик, дужине 73,00 м¹, ширине 3,00 м¹ асфалт + 2х0,50 м¹ банкине, а све сходно Предмјеру 
радова који ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 
објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 43.000,00 
КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке : капитални трошкови. 
 

                                                               Члан 4. 
 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 30 дана од дана закључења 
уговора. 

                                                              
                                                              Члан 5. 
 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                                Члан 6. 
 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
                                                                Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-124 
Датум, 11.7.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова реконструкције макадамских 
путева : 
 
Лот-1 : реконструкција некатегорисаног пута (к.ч.2834Т), поддионица „кућа Луке Михајловића-
Шуматница, дужине 612,00 м ¹, ширине 3,00 м¹, М.З. Тутњевац, 
Лот-2 : реконструкција дијела некатегорисаног пута к.ч. број 1790, КО Тутњевац, засок 
Глигоревићи, дужине 336,00 м¹, ширине  3,00 м¹,  
Лот-3 : реконструкција дијела некатегорисаног пута к.ч.2821, КО Тутњевац, дионица „Дубраве-
Јовића цер, дужине 434,00 м¹, ширине  3,00 м¹,  (наставак на ст. 1+200) и реконструкција дијела 
пута к.ч. број 2828, КО Тутњевац, дионица „Дубраве-Глигоревића шуме, дужине 200,00 м¹, 
ширине  3,00 м¹(од некатегорисаног пута к.ч.број 2821) и 
Лот-4 : реконструкција дионице пута „регионални пут Р459-Ђукићи, дужине 110,00 м¹, ширине 
3,00 м¹, а све сходно Предмјерима радовова који ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се у складу са Планом јавних набавки путем 
конкурентског захтјева, без додатног објављивања обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ. 

Члан 3. 
Предвиђени  износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 69.200,00 
КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“. 
   

                                                               Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 90 дана од дана закључења 
уговора. 

                                                               Члан 5. 
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                                Члан 6. 
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 

                                                                Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-122/12 
Датум, 11.7.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова изградње- реконструкције путева: 
 
Лот-1 : реконструкција дијела некатегорисаног пута к.ч.број 568, КО Доња Крћина, засеок 
Бабићи, дионица „кућа Јеленка Петровића-кућа Ковачевић Драгомира, дужине 440,00 м¹, 
ширина туцаничког застора 3,00 м¹ и 2,60 м¹, 
 
Лот-2 : реконструкција дионице пута у Д.Крћини, засеок Деспотовићи, к.ч. број 331, дужине 
240,00 м¹, ширина туцаничког застора 2,60 м¹ и реконструкција дионица пута „крак: кућа 
Деспотовић Рајка, к.ч. број 182, дужине 280,00 м, ширина туцаничког застора 2,60 м¹ и 
 
Лот-3 : изградња цјевастог пропуста и бетонског коловоза на поддионици некатегорисаног пута 
к.ч. број 647 ( дионица локални пут-Лазићи-Гробље), а све сходно Предмјерима радова који ће 
бити саставни дио тендерске документације. 
                      

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се у складу са Планом јавних набавки путем 
конкурентског захтјева, без додатног објављивања обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ. 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
33.200,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“. 
                                                         

                                                               Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 90 дана од дана закључења 
уговора. 

                                                               Члан 5. 
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                                Члан 6. 
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења.                                  

 
                                                                Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-121/12 
Датум, 11.7.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова реконструкције 
макадамских путева: 
 
Лот-1 : реконструкција некатегорисаног пута к.ч. број 1185, КО Тутњевац, дионица 
„Петровићи-Радићи-Дубрава“, дужине 386,00 м¹, ширине 3,00 м¹, 
 
Лот-2 : реконструкција некатегорисаног пута к.ч. број 4386, М.З. Тутњевац, дионица 
„Вукићи-Шуматница“,  дужине 700,00 м¹, ширине 3,50 м¹, 
 
Лот-3 : реконструкција дијела  некатегорисаног пута к.ч. број 347, Крушик, КО Тутњевац, 
засеок Шешлићи, дионица „регионални пут-ст.0+350, дужине 350,00 м¹, ширина 2,50 м¹ и 
 
Лот-4 : реконструкција прилазног пута к.ч. број 2262 (Крчевине), КО Тутњевац, дужине 
280,00 м¹, ширине 2,60 м¹ , а све сходно Предмјерима радова који ће бити саставни дио 
тендерске документације. 
                      

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без 
додатног објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
44.500,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“ за Лот, 1, 2 и 3 и „капитална 
помоћ“ за Лот-4. 

                                                               Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 70 дана од дана закључења 
уговора. 

                                                               Члан 5. 
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

 
                                                                Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
                                                                                                                          
                                                                 Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-135 
Датум, 12.7.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
   

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поновљеног поступка јавне набавке радова : 
Лот-1 : радови на зацјевљивању отвореног одводног канала у Рударској улици поред Дома 
културе и 
Лот-2 : радови на чишћењу одводног канала у М.З. Модран, Поток-Старача, а све сходно 
Предмјерима радовова који ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се у складу са Планом јавних набавки путем 
конкурентског захтјева, без додатног објављивања обавјештења о набавци.  
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
19.000,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“. 
   

                                                               Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 30 дана од дана закључења 
уговора. 

 
                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                            
                                                                Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
 

                                                                Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-133 
Датум, 12.7.2012. 
 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

   
Члан 1. 

Дoноси се Одлука о покретању поновљеног поступка јавне набавке радова реконструкције 
макадамских путева : 
 
Лот-1 : реконструкција дионице пута локалног пута Л43 „магистрални пут М18-гробље“ у М.З. 
Равно Поље, укупне дужине 650,00 м, ширине коловоза 3,00 м,  
 
Лот-2 : реконструкција поддионице некатегорисаног пута „Тодоровићи(раскрсница)-Лазићи (код 
Чикаго раја) , укупне дужине 650,00 м, ширине 3,00 м (к.ч. број 2940) и 
 
Лот-3 : реконструкција дионице пута „локални пут Л46-гробље Рикићи“, укупне дужине 130,00 
м, ширине коловоза 2,50 м,  а све сходно Предмјерима радовова који ће бити саставни дио 
тендерске документације. 
                      

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се у складу са Планом јавних набавки путем 
конкурентског захтјева, без додатног објављивања обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ. 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
45.000,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“. 

                                                                
                                                              Члан 4. 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 60 дана од дана закључења 
уговора. 

                                                               Члан 5. 
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                                Члан 6. 
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
 

                                                                Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-130 
Датум, 12.7.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова на уређењу 
школског игралишта у Горњем Забрђу, к.ч. број 4150, КО Забрђе (власништво О.Ш. „Вук 
Караџић“, Забрђе),  а све сходно Предмјеру радова који ће бити саставни дио тендерске 
документације.                   

Члан 2. 
 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 
објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 19.500,00 
КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитална помоћ“.  
   

                                                               Члан 4. 
 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 20 дана од дана закључења 
уговора.                                                               

                                                               Члан 5. 
 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                          
                                                               Члан 6. 
 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
                                                                Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-129/12 
Датум, 12.07.2012. 
 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских  радова  : 
 
Лот-1 : доградња заштитне ограде школског игралишта у Угљевику и 
 
Лот-2 : изградња тениског терена у Угљевику на парцели к.ч. број 424/40 КО Угљервик, 
а све сходно Предмјерима радова који ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 
објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 76.500,00 
КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитална улагања“.  
   

                                                               Члан 4. 
 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 60 дана од дана закључења 
уговора.                                                               

                                                               Члан 5. 
 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                                Члан 6. 
 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
                                                                Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-131/12 
Датум, 12.7.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова : 
 
Лот-1 : реконструкција дионице пута „локални пут Л10 (Зарићи)-Поља, к.ч. број 2964, 1451 
и 369, укупне дужине 958,00 м¹, ширине 3,00 м¹ и 
 
Лот-2 : санација оштећења асфалтног коловоза и обнављање банкина на дионици пута 
„Модран-Микосављевићи“ и дионици пута „раскрћше, Миљановићи-Симићи“ , а све 
сходно Предмјерима радова који ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без 
додатног објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
80.000,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“. 
 

                                                               Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 60 дана од дана закључења 
уговора. 

                                                               Члан 5. 
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 
 

                                                                Члан 6. 
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 

                                                                                                                          
                                                                 Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

  



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   35. 
 

 
 
РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-132 
Датум, 12.07.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
 

Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских  радова  за потребе 
наставка-завршетка радова реконструкције корита „Старача“ од ст. 0+245, укупне дужине 679,00 
метара, локација Угљевик село,  а све сходно Предмјеру радова који ће бити саставни дио 
тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 
објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 
 

Члан 3. 
 

Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 64.000,00 
КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитална улагања“.  
   

                                                               Члан 4. 
 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 60 дана од дана закључења 
уговора.                                                               

                                                               Члан 5. 
 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                          
                                                                Члан 6. 
 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
                                                                Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-134 
Датум, 12.7.2012. 

 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поновљеног поступка јавне набавке  радова на изради АБ ивичне 
траке и бетонске банкине асфалтног локалног пута Л47, М.З. Баљак, а све у складу са 
предмјером радова који ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се у складу са Планом јавних набавки путем 
конкурентског захтјева без додатне објаве обавјештења о набавци. 
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
23.000,00 КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„капитални трошкови“. 

        
                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за извођење радова  из тачке 1. ове Одлуке је 30 (тридесет) дана од дана додјеле 
уговора. 

 
                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде.                                                              

 
                                                               Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-136 
Датум, 19.7.2012. 

 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 
                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке грађевинских радова санирања пукотина 
на асфалтном коловозу локалних и некатегорисаних путева општине Угљевик, а све сходно 
Предмјеру радова који ће бити саставни дио тендерске документације.  
 
 

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 
 
 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове 
Одлуке је 6.000,00 КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„текуће одржавање“. 

        
                                                               Члан 4. 

Предвиђени рок за реализацију набавке из тачке 1. ове Одлуке  је 30 (тридесет) дана од дана 
додјеле уговора. 
 

                                                               Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
број : 02-404-118/12 
Датум, 23.07.2012.године 
 
 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 12. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ),  д о н о с и  
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОТКАЗИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 
 
I 

Отказује се поступак додјеле уговора у предмету  јавне набавке путем конкурентског захтјева 
без додатне објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, а која се односи на 
набавку услуга   израде Елабората подобности за изградњу објеката. 
 
 

II 
Поступак јавне набавке из тачке 1. ове одлуке отказује се у складу са чланом 12. став 1. тачка б, 
подтачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ, а из разлога што до крајњег рока одређеног за 
достављање понуда, позвани добављачи нису доставили  понуде. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-143/12 
Датум, 2.08.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
  
                       О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
  
  

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова реконструкције макадамских 
путева : 
 
Лот-1 : реконструкција дионице некатегорисаног пута „Михајловићи, Чутурићи (крај асфалта) –
Царевине у Угљевичкој Обријежи, дужине 1010,00 м, ширине коловоза 2,60 м, 
 
Лот-2 : реконструкција дионице некатегорисаног пута „Митровићи (крај асфалта)-Крчевине, 
Угљевичкој Обријежи, дужине 683,00 м, ширина коловоза 2,60 м и  
 
Лот-3 : реконструкција дионице локалног пута Л41 „М18, Јовичићи-Гробље“ у Угљевичкој 
Обријежи, дужине 440,00 м, ширина коловоза 3,00 м, а све сходно Предмјерима радовова који ће 
бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се у складу са Планом јавних набавки путем 
конкурентског захтјева, без додатног објављивања обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ.  

Члан 3. 
Процијењена вриједност  средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
44.721,65 КМ са зарачунатим ПДВ-ом. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“. 
   

                                                               Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 90 дана од дана увођења у посао. 

 
                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

 
                                                                Члан 6. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
 

                                                                Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-144/12 
Датум, 2.8.2012. 
 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
  

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
 

Дoноси се Одлука о покретању поновљеног поступка јавне набавке радова на изградњи 
асфалтног коловоза на путевима : 
 
Лот-1 : асфалтирање поддионице локалног пута Л8 Ђурђевићи-Милановићи, М.З. Јаковић, 
укупне дужине 240,00 м¹, ширине 3,00 м¹ + 2х 0,50 банкине и 
Лот-2 : асфалтирање дијела некатегорисаног пута к.ч. број 4064 и 2514, дионица  
Л17-Гајићи“, М.З. Богутово Село, укупне дужине 845,00 м¹, ширине 2,50 м¹ + 2х 0,50 банкине, а 
све сходно Предмјерима радова, који ће бити саставни дио тендерске документације. 

Члан 2. 
 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем отвореног поступка. 
 

Члан 3. 
 

Процијењена средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке износе  126.807,86  
КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„капитални трошкови.“ 

Члан 4. 
 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је  90 (деведесет) дана од дана 
увођења у посао. 

                                                               Члан 5. 
 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички одговарајуће понуде. 

                                                                Члан 6. 
 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
број : 02-404-52/12 
Датум, 30.07.2012.године 
 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 
 
 

ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О  
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 
I 

У тачци 1. став 2.  Одлуке о резултатима окончаног поступка јавне набавке поштанских  
услуга брише се текст 20.000,00 КМ и гласи „13.333,33 КМ.“ 
Остали дио текста остаје непромијењен.  
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-139/12 
Датум,01.08.2012. 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1. 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова реконструкције макадамских 
путева : 
 
Лот-1 : реконструкција дијела некатегрисаног пута к.ч.број 323, Мусино брдо, КО Тутњевац, 
дужине 110,00 м, ширина завршног слоја коловозне конструкције 3,00 м,  
Лот -2 : реконструкција прилазног пута  приватним парцелама к.ч.број 308; 309; 310; 311 
(наставак на пут к.ч. број 323), КО Тутњевац, дужине 320,00 м, ширина завршног слоја 
коловозне конструкције 3,00 м,  
Лот-3 : реконструкција дијела некатегрисаног пута к.ч.број 2759, Велика башча, КО Тутњевац, 
дужине 500,00 м, ширина завршног слоја коловозне конструкције 3,00 м,  
Лот-4 : реконструкција некатегрисаног пута к.ч.број 2687, Долови, КО Тутњевац, засеок 
Шешлићи, дужине 180,00 м,  ширина завршног слоја коловозне конструкције 3,00 м и  
Лот-5 : реконструкција дијела некатегрисаног пута к.ч.број 2834, КО Тутњевац, дионица 
„Марковићи (крај асфалта)-Шуматница (почетак асфалта), М.З. Тутњевац, дужине 309,00 м, 
ширина завршног слоја коловозне конструкције 3,80 м, а  све сходно Предмјерима радовова који 
ће бити саставни дио тендерске документације. 
                       

Члан 2. 
Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се у складу са Планом јавних набавки путем 
конкурентског захтјева, без додатног објављивања обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ. 

Члан 3. 
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
49.000,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „капитални трошкови“ за Лот 1, 3, 4 и 5, а за Лот-2 
„капитална помоћ“. 
                                                                           Члан 4. 
Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 90 дана од дана увођења у посао. 

 
                                                               Члан 5. 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                                Члан 6. 
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
 

                                                                Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-141/12 
Датум, 01.08.2012. 
 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 

 
О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Члан 1. 

 
Дoноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова асфалтирања некатегорисаног 
пута к.ч.број 1979,  КО Угљевичка Обријеж, „Р459-Циглане“,  дужине 102,00 м, ширина 
завршног слоја коловозне конструкције 2,50, а све сходно Предмјеру радова који ће бити 
саставни дио тендерске документације.                  

Члан 2. 
 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурентског захтјева, без додатног 
објављивања обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ. 

Члан 3. 
 

Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове Одлуке је 
15.000,00 КМ. 
Средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке су обезбијеђена  у буџету општине 
Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке  „ капитална улагања „. 
   

                                                               Члан 4. 
 

Предвиђени рок за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке  је 20 дана од дана закључења 
уговора.                                                              

                                                               Члан 5. 
 

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

                                                                 
                                                               Члан 6. 
 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења. 
 

                                                                 Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   
ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Број: 02-404-140 
Датум, 01.08.2012. 

 
 
 На основу  члана 43. и 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05) и члана 51.  и 60. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 
Угљевик“, број: 6/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04 ), 
и члана 10. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Начелник Општине Угљевик, 
доноси 
 

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 1.  
 

Дoноси се Одлука о покретању поновљеног поступка јавне набавке грађевинских радова 
санирања пукотина на асфалтном коловозу локалних и некатегорисаних путева општине 
Угљевик, а све сходно Предмјеру радова који ће бити саставни дио тендерске документације.
  

Члан 2.  
 

Набавка радова из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем захтјева за директан споразум. 
 

Члан 3. 
 

Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке из члана  1. ове 
Одлуке је 6.000,00 КМ. 
Средства су обезбијеђена  у буџету општине Угљевик за 2012. годину са буџетске  ставке 
„текуће одржавање“. 

        
                                                               Члан 4. 
 

Предвиђени рок за реализацију набавке из тачке 1. ове Одлуке  је 30 (тридесет) дана од дана 
додјеле уговора. 
 

                                                               Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена  у „Службеном    билтену 
општине Угљевик“. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

 
 

 
 

  



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   45. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
број : 02-404-12/12 
Датум, 06.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04 и 42/05),  члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 
број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ), и члана 221. закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 13/02),  Начелник Општине Угљевик,  
д о н о с и  

О Д Л У К У  
 
I 

Приговор понуђача  Mipex, auto RS, d.o.o. Бања Лука , протоколисан под бројем 02-404-
12 (наш број) дана 04.07.2012. године се усваја и поништава се Одлука о резултатима 
поступка јавне набавке и избору најповољнијег понуђача број  
02-404-133/11 од 22.02.2012.године. 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Понуђач Mipex, auto RS, d.o.o. Бања Лука је дана  04.07.2012.године поднио допуну 
приговора  број 02-404-12/12 на Одлуку о резултатима поступка јавне набавке и избору 
најповољнијег понуђача број 02-404-133/11 од 22.02.2012.године у  предмету  јавне 
набавке возила за чврсти отпад, капацитета 7 (седам) тона, путем отвореног поступка по 
обавјештењу о набавци објављеном у „Службеном гласнику БиХ број 1/12, под бројем 
81-1-1-1-8/11 и исправка обавјештења о набавци објављеног у „Службеном гласнику 
БиХ број“ 3/12 под бројем 81-1-1-6-12/12. 
Канцеларија за разматрање жалби, Сарајево је Рјешењем број UP2-01-07.1-729-6/12 од 
23.05.2012. године, обавезала овај уговорни орган да подносиоцу приговора достави 
копиране понуде осталих учесника у поступку предметне јавне набавке, а што је овај 
уговорни орган и учинио. 
Овај уговорни орган је  Одлуку о резултатима поступка јавне набавке и избору 
најповољнијег понуђача и Одлуку о одбијању приговора, донио на основу Извјештаја и 
Приједлога Комисије за отварање понуда и избор најповољнијег понуђача. 
По пријему жалбе дана 03.05.2012. године, у поступку комлетирања документације, коју 
је овај уговорни орган у складу са Законом о јавним набавкама дужан доставити 
Канцеларији за разматрањре жалби и припреми Изјашњења на жалбу, утврђено је да је 
поступку утврђивања квалификација понуђача и одабира понуде на основу критерија 
“најниже цијене технички задовољавајуће понуде”, Комисија начинила више пропуста, 
који утичу на правилан и законит избор квалификованих понуђача  и прихватљивих 
понуда.  
 
Напријед наведени пропусти се односе  на следеће :  
а)Понуђачи д.о.о. Еуромодус, Лакташи и  д.о.о. Градатин, Сарајево у техничкој 
спецификацији понуде нису попунили колону „напомене, примједбе, реф.према 
документацији²“ иако су били дужни, обзиром да на првој страни техничке 
спецификације стоји „² понуђач мора објаснити на основу чега сматра да је понуда 
одговорила захтјеву“. На основу напријед наведеног јасно је да ови понуђачи нису 
припремили понуде у складу са критеријима који су утврђени у тендерској 
документацији, те су исте без даље анализе, поређења и оцјене требале бити одбачене 
као неприхватљиве у складу са тачком 5.3. тендерске документације,  
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б)Понуђачи д.о.о. Еуромодус Лакташи,  д.о.о. Градатин Сарајево и Ватроспрем, д.о.о. 
Београд нису у складу са тачком 5.6. тендерске документације парафирали и потписали 
све странице понуде-конкретно увјерења издата од стране надлежних органа и 
институција (фонда Пио, Пореске управе, Управе за индиректно опорезивање). 
На основу напријед наведеног јасно је да ови понуђачи нису припремили понуде у 
складу са критеријима који су утврђени у тендерској документацији, те су исте без даље 
анализе, поређења и осјене  требале бити  одбачене као неприхватљиве у складу са 
тачком 5.3. тендерске документације, 
ц)Понуђач, Mipex, auto RS, d.o.o. Бања Лука, није квалификован понуђач (Комисија је 
утврдила да је квалификован)  према критеријима утврђеним у тендерској 
документацији број 02-404-133/11 од 10.01.2012.године из разлога : 
-што није доставио доказе одређене тендерском документацијом под тачком 6.4. 
подтачка  ц) –„потврду пословне банке код које понуђач има отворен трансакциони 
рачун о годишњем промету за последње двије финансијске године“ ( овај понуђач је 
доставио изјаву у којој је навео да банке издају документе о солвентности, те је и 
доставио потврду о солвентности издату од стране Volksbank.) На основу напријед 
наведеног јасно је да овај понуђач није доставио потврду коју је уговрни орган поставио 
као критериј за квалификацију-тачка 6.4. тендерске документације.  Као доказ да 
Volksbank издаје потврде о годишњем промету је потврда о промету коју је издала 
напријед наведена банка понуђачу Еуромодус, д.о.о. Лакташи,  
 
-Понуђач, Mipex, auto RS, d.o.o. Бања Лука није доставио ни доказе одређене тендерском 
документацијом под тачком 6.5. подтачка а) и тачком 6.5. подтачка б) „листу главних испорука 
возила која су предмет ове набавке,  
Наиме, овај понуђач је  доставио листу испорука и потврде-изјаве примаоца-купца да су  
испоруке наведене у листи испорука  и извршене али исте не садрже испоруке возила за 
прикупљање чврстог отпада, него углавном ватрогасна возила, контејнере, огревно дрво, возило 
за одржавање канализације, теретна возила за потребе „Крајинапетрола“ и  
„Електродистрибуције“. 
Овај уговорни орган је по пријему допуне приговора  број 02-404-12/12 (наш број) од 
04.07.2012. исти размотрио, извршио поновну анализу  достављених понуда и наводе из допуне 
приговора  у потпуности прихватио као основане. 
Против ове Одлуке подносилац приговора може уложити писмену жалбу Канцеларији за 
разматрање жалби у Сарајеву, у року од пет дана почев од првог радног дана када је 
примио ову Одлуку. 
Копију писмене жалбе истовремено доставити и овом уговорном органу. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену 
општине Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број : 02-404-133-2/11  
Датум, 06.07.2012.године 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправн („Службени гласник РС", број: 101/04 и 
42/05), члана 12. став 1. тачка б, подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 
БиХ", број 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ) и члана 221. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС", број 13/02), Начелник Општине, д о н о с и 

ОДЛУКУ 
О ОТКАЗИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

I 
У складу са чланом 12. став 1. тачка б, подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ отказује се 
поступак додјеле уговора у предмету јавне набавке возила за чврсти отпад, капацитета 7 
(седам) тона, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци објављеном у „Службеном 
гласнику БиХ број 1/12, под бројем 81-1-1-1-8/11 и исправка обавјештења о набавци 
објављеног у „Службеном гласнику БиХ број" 3/12 под бројем 81-1-1-6-12/12, а из разлога 
што је у овом поступку број примљених прихватљивих понуда мањи од три и не осигурава 
стварну конкуренцију за планирани уговор. 

О б р а з л о ж е њ е  

Канцеларија за разматрање жалби, Сарајево је Рјешењем број 1ЈР2-01-07.1-729- 6/12 од 
23.05.2012. године, обавезала овај уговорни орган да подносиоцу приговора достави копиране 
понуде осталих учесника у поступку предметне јавне набавке, а што је овај уговорни орган и 
учинио. 

Овај уговорни орган је Одлуку о резултатима поступкајавне набавке и избору најповољнијег 
понуђача број 02-404-133/11 и Одлуку о одбијању приговора број 02-404-11-2/12 од 
23.04.2012. године, донио на основу Извјештаја и Приједлога Комисије за отварање понуда и 
избор најповољнијег понуђача. 

По пријему жалбе дана 03.05.2012. године, у поступку комлетирања документације, 
којује овај уговорни орган у складу са Законом о јавним набавкама дужан доставити 
Канцеларији за разматрањре жалби и припреми Изјашњења на жалбу, утврдио, да је у 
поступку утврђивања квалификација понуђача и одабира понуде на основу критерија 
"најниже цијене технички задовољавајуће понуде", Комисија начинила више пропуста, 
који утичу на правилан и законит избор квалификованих понуђача и прихватљивих 
понуда. 

Напријед наведени пропусти се односе на следеће : 

а)Понуђачи д.о.о. Еуромодус Лакташи и д.о.о. Градатин Сарајево, у техничкој спецификацији 
понуде нису попунили колону „напомене, примједбе, реф.према документацији2" иако су били 
дужни, обзиром да на првој страни техничке спецификације стоји „2 понуђач мора објаснити на 
основу чега сматра да је понуда одговорила захтјеву". На основу напријед наведеног јасно је да 
ови   
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понуђачи нису припремили понуде у складу са критеријима који су утврђени у тендерској 
документацији, те су исте без даље анализе, поређења и оцјене требале бити одбачене као 
неприхватљиве у складу са тачком 5.3. тендерске документације, 

б)Понуђачи д.о.о. Еуромодус Лакташи, д.о.о. Градатин Сарајево и Ватроспрем, д.о.о. Београд 
нису у складу са тачком 5.6. тендерске документације парафирали и потписали све странице 
понуде-конкретно увјерења издата од стране надлежних органа и институција (фонда Пио, 
Пореске управе, Управе за индиректно опорезивање). На основу напријед наведеног јасно је 
да ови понуђачи нису припремили понуде у складу са критеријима који су утврђени у 
тендерској документацији, те су исте без даље анализе, поређења и осјене требале бити 
одбачене као неприхватљиве у складу са тачком 5.3. тендерске документације, 

ц)Понуђач, М1рех, аи!о К.8, д.о.о. Бања Лука, није квалификован понуђач (Комисијаје 
утврдила даје квалификован) према критеријима утврђеним у тендерској документацији број 
02-404-133/11 од 10.01.2012.године из разлога : -што није доставио доказе одређене 
тендерском документацијом под тачком 6.4. подтачка ц) -„потврду пословне банке код које 
понуђач има отворен трансакциони рачун о годишњем промету за последње двије 
финансијске године" ( овај понуђач је доставио изјаву у којој је навео да банке издају 
документе о солвентности, те је и доставио потврду о солвентности издату од стране 
Уо1кзћапк.) На основу напријед наведеног јасно је да овај понуђач није доставио потврду 
коју је уговрни орган поставио као критериј за квалификацију-тачка 6.4. тендерске 
документације. Као доказ да Уо1кзђапк издаје потврде о годишњем промету је потврда о 
промету коју је издала напријед наведена банка понуђачу Еуромодус, д.о.о. Лакташи, 

-Понуђач, Мјрех, аи*о Р8, с!.о.о. Бања Лука није доставио ни доказе одређене тендерском 
документацијом под тачком 6.5. подтачка а) и тачком 6.5. подтачка б) „листу главних 
испорука возила која су предмет ове набавке, Наиме, овај понуђач је доставио листу 
испорука и потврде-изјаве примаоца- купца да су испоруке наведене у листи испорука и 
извршене али исте не садрже испоруке возила за прикупљање чврстог отпада. него 
углавном ватрогасна возила, контејнере, огревно дрво, возило за одржавање канализације, 
теретна возила за потребе „Крајинапетрола" и „Електродистрибуције". 

Овај уговорни орган је по пријему допуне приговора број 02-404-12/12 (наш број) од 
04.07.2012. исти размотрио, извршио поновну анализу достављених понуда и наводе из 
допуне приговора у потпуности прихватио као основане. 

Наиме, у допуни приговора се наводи 
-да на проспекту произвођача "Ватроспрем проиводња" на страни 129 је видљиво да исти у 
свом производном програму немају надоградње запремине 18 м3, 
-нелогичност понуђених цијена од стране д.о.о. Ватроспрем, јер се из референс листе са 
стране 117 види да је цијена возила запремине 16 м3 чак 94.000 евра, а цијена понуђеног које 
има изузетно високе захтјеве по питању квалитета свега 56.000 евра, 
-из приложених финансијских извјештаја за 2009. годину, страна 86-98 видљиво је да се они 
односе на произвођача Ватроспрем, Београд, а не Ватроспрем Производња, Београд, 
-затим понуђач "Еуромодус" није доставио техничку спецификацију надоградње како би се 
утврдила компатибилност са захтјевом из техничке спецификације, а табеле са стране 62-75 
нису попуњене, иако се на страни 62 под фус нотом 3 каже "понуђач мора објаснити на 
основу чега сматра да је понуда одговорила захтјеву, 
-странице 90 и 91 које би требале представљати доказ о испуњености норме Е^ 1501-1 немају 
превод, тако да су неважеће, 
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-понуђач Градатин, нема доказ о усклађености са техничком спецификацијом са страна 
107-126, иако се под фус нотом 3 каже "понуђач мора објаснити на основу чега сматра да 
је понуда одговорила захтјеву, 
-и исти понуђач није доставио превод за странице 153 до 164 понуде, које су достављене на 
страном језику, што није у скпаду са Законом о јавним набавкама. 

Овај уговорни орган је анализом достављених понуда утврдио да су напријед наведени 
наводи подносиоца приговора основани, те је исте у цјелости прихватио као један од разлога 
отказивања предметног поступка јавне набавке. 

На основу напријед изложеног јасно је да је приликом доношења Одпуке о резултатима 
поступка јавне набавке и избору најповољнијег понуђача спроведени поступак био непотун, а 
што је утицало на исход поступка предметне јавне набавке. 

У поступку рјешавања по приговору број 02-404-12/12 од 04.07.2012. године, поступак 
утврђивања квалификација понуђача и одабира најповољније понуде је употпуњен и 
утврђено је : у предметном поступку јавне набавке број примљених прихватљивих понуда је 
мањи од три и не осигурава стварну конкуренцију за планирани уговор, те је и одлучено као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
Упуство о правном лијеку 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана 
од дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-133/12 
Датум, 02.08.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 46. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 
52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ),  Начелник Општине, д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О ПОНИШТАВАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

I 
У складу са чланом 46. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ поништава се поступак додјеле 
уговора у предмету  јавне набавке радова реконструкције макадамских путева : 
 
Лот-1 : реконструкција дионице пута локалног пута Л43 „магистрални пут М18-гробље“ у М.З. 
Равно Поље, укупне дужине 650,00 м, ширине коловоза 3,00 м,  
Лот-2 : реконструкција поддионице некатегорисаног пута „Тодоровићи(раскрсница)-Лазићи (код 
Чикаго раја) , укупне дужине 650,00 м, ширине 3,00 м (к.ч. број 2940) и 
Лот-3 : реконструкција дионице пута „локални пут Л46-гробље Рикићи“, укупне дужине 130,00 
м, ширине коловоза 2,50 м. 

О б р а з л о ж е њ е 
Дана 12.07.2012. године овај уговорни орган је покренуо процедуру јавне набавек радова из 
тачке 1. ове Одлуке путем конкурентског захтјева број  
02-404-133/12, без додатне објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ.  
Конкурентски захтјев за достављање понуда је упућен следећим добављачима :  

1. Д.О.О. Бук Промет, Бијељина,  
2. Д.О.О. Јовић С&Д, Угљевик, 

      3.   Д.О.О. Зидар Живановић, Доња Трнова. 
У предметном поступку јавне набавке,  понуду је доставио и  Д.О.О. Интер Транс, Угљевик. 
Понуда овог добављача није ни разматрана, него је иста враћена неотворена из разлога што 
предметним конкурентским захтјевом овај добављач није  позван да достави понуду за извођење 
предметних радова, нити је од овог уговорног органа преузео предметну тендерску 
документацију.  
Предметни поступак јавне набавке отказује се из  разлога што je у овом поступку јавне набавке  
број прихватљивих понуда мањи од три .  
Број прихватљивих понуда је мањи од три из следећих разлога : 
-понуђач Д.О.О. Бук Промет, Бијељина није припремио понуду у складу са тачком 4.1. 
конкурентског захтјева. Конкретно  сви листови економског дијела понуде нису потписани од 
особе, односно особа које су овлаштене да заступају добављача. Наиме, на сваки лист 
економског дијела понуде стављен је  печат предузећа, али листови 1/23; 10/23; 11/23; 14/23 и  
17/23 ( исти су дио економског дијела понуде) нису потписани од особе, односно особа које су 
овлаштене да заступају добављача,  
-Д.О.О. Јовић С&Д, Угљевик  није припремио понуду у складу са тачком 4.2. конкурентског 
захтјева. Конкретно,  овај понуђач је вршио измјене понуде, а да при томе предметне измјене 
нису парафиране од стране овлаштених особа. Извршене су измјене (коректором брисано) на 
страни 11-20 тачка 3, страни 12-20 под ставком „Све укупно“; Износ ПДВ-а и Све заједно са 
ПДВ-ом“, затим на страни 19-20 (образац за цијену-Анекс 2) исправљани су износи под редним 
бројем 1. овог образца. 
Упуство  о правном лијеку  
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-85/12 
Датум, 02.08.2012.године 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 12. став 1. тачка б, подтачка 4.   Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ),  Начелник Општине, д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О ОТКАЗИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
I 

У складу са чланом 12. став 1. тачка б, подтачка 4.  Закона о јавним набавкама БиХ отказује се 
поступак додјеле уговора у предмету  јавне набавке :  
 
Лот-1 : асфалтирање поддионице локалног пута Л8 Ђурђевићи-Милановићи, М.З. Јаковић, 
укупне дужине 240,00 м¹, ширине 3,00 м¹ + 2х 0,50 банкине и 
 
Лот-2 : асфалтирање дијела некатегорисаног пута к.ч. број 4064 и 2514, дионица  
Л17-Гајићи“, М.З. Богутово Село, укупне дужине 845,00 м¹, ширине 2,50 м¹ + 2х 0,50 банкине, из 
разлога што је у овом поступку број примљених  прихватљивих понуда мањи од три и не 
осигурава стварну конкуренцију за конкретни уговор. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Овај уговорни орган је покренуо процедуру јавне набавке радова :  
Лот-1 : асфалтирање поддионице локалног пута Л8 Ђурђевићи-Милановићи, М.З. Јаковић, 
укупне дужине 240,00 м¹, ширине 3,00 м¹ + 2х 0,50 банкине и 
 
Лот-2 : асфалтирање дијела некатегорисаног пута к.ч. број 4064 и 2514, дионица  
Л17-Гајићи“, М.З. Богутово Село, укупне дужине 845,00 м¹, ширине 2,50 м¹ + 2х 0,50 банкине, 
путем отвореног поступка објављеног у “Службеном гласнику БиХ” број 50/12 од 
02.07.2012.године, под бројем 8-1-3-1-24/12.  
 
У предметном поступку јавне набавке до крајњег рока одређеног тендерском документацијом 
број 02-404-85/12, достављена је само један понуда  и то од стране понуђача Д.о.о. Изградња, 
Теочак. 
Обзиром да је у предметном поступку јавне набавке број примљених  прихватљивих понуда 
мањи од три и не осигурава стварну конкуренцију за конкретни уговор, одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
Упуство о правном лијеку 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-88/12 
Датум, 09.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 

 НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења  фасадерских радова на 
„Цркви“ у Угљевичкој Обријежи , одлучено је да се уговор додијели : д.о.о.  Зидар 
Живановић, Д. Трнова, са понуђеном цијеном у  износу : 11.110,32 КМ. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-88/12 од 26.06.2012. године, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ, понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик  
2. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова и  
3. д.о.о. Монт Градња, Угљевик. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  су,  кандидати-понуђачи доставили документацију тражену 
предметним конкурентским захтјевом у циљу доказивања квалификација. 
Комисија је такође записнички утврдила да све достављене понуде  испуњавају  услове 
постављене тендерском документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова. 
 Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова 11.110,32 
2. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик 11.887,20 
3. д.о.о. Монт Градња, Угљевик 12.149,28 

IV 
Планирана вриједност предметне јавне набавке је износила 8.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а, 
а процијењена вриједност је износила 6.496,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. 
Вриједност прихваћене понуде износи 9.496,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. Уговорни орган је 
одлучио да разлику средстава (разлика  планираних средстава и прихваћене понуде) обезбиједи 
са буџетске позиције „буџетска резерва“. 

V 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-78/12 
Датум, 09.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова на  уређењу мјесног 
Гробља у Доњем Забрђу,  ,  одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. Интер Транс, 
Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу : 21.225,20 КМ. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-78/12 од 19.06.2012. године, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ, понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Олиго Коммерц, С. Поље 
2. д.о.о.  Интер Транс, Угљевик 
3. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик и 
4. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  су,  кандидати-понуђачи доставили документацију тражену 
предметним конкурентским захтјевом у циљу доказивања квалификација. 
Комисија је такође записнички утврдила да све достављене понуде  испуњавају  услове 
постављене тендерском документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Интер Транс, Угљевик. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Интер Транс, Угљевик 21.225,20 
2.  д.о.о. Олиго Коммерц, С. Поље 21.889,53 
3. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик 22.370,40 
4. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова 22.930,83 

IV 
Планирана и процијењена вриједност предметне јавне набавке је износила 15.000,00 КМ, без 
зарачунатог ПДВ-а.  
Вриједност прихваћене понуде износи 18.141,20 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. Уговорни орган је 
одлучио да разлику средстава (разлика  планираних средстава и прихваћене понуде) обезбиједи 
са буџетске позиције „буџетска резерва“. 

V 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл. билтену општине Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-77/12 
Датум, 09.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова  изградње објекта за 
вјерске потребе на гробљу у Доњем Забрђу, димензија 17х5,5 м,  одлучено је да се уговор 
додијели : д.о.о.  Јовић С & Д,  Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу : 64.103,85 КМ. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-77/12 од 19.06.2012. године, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ, понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Бук промет, Бијељина,  
2. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик и 
3. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова. 

III 
Након разматрања достављених понуда,  Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  су,  кандидати-понуђачи доставили документацију тражену 
предметним конкурентским захтјевом у циљу доказивања квалификација. 
Комисија је такође записнички утврдила да све достављене понуде  испуњавају  услове 
постављене тендерском документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Јовић С & Д Угљевик. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик 64.103,85 
2.  д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова 67.187,00 
3. д.о.о. Бук промет, Бијељина 69.096,89 

IV 
Планирана вриједност предметне јавне набавке је износила 50.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-
а, а процијењена вриједност је износила 48.709,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. 
Вриједност прихваћене понуде износи 54.789,62 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. Уговорни орган је 
одлучио да разлику средстава (разлика  планираних средстава и прихваћене понуде) обезбиједи 
са буџетске позиције „буџетска резерва“. 

V 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   55. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-98/12 
Датум, 09.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова санације 
клизишта на локалном путу Л6 у М.З. Глиње, дионица пита „магистрални пут М18, Равно Поље-
Јањари-Атмачићи-Глиње, регионални пут Р459, одлучено је да се уговор додијели : д.о.о.Јовић С 
& Д, Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу од  6.933,42 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  директног споразума број 02-
404-98/12 од 28.06.2012. године, понуду је доставио позвани  понуђачи : 
 
 д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик . 

 
III 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста испуњава услове постављене 
тендерском документацијом. 

 
IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-69/12 
Датум, 09.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 42/05),  
члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 12/09 и 
60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик,  д 
о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова : 
Лот-1 : реконструкција дионице пута Л-16, дужине 2480,00 м, ширине завршног слоја коловозне 
конструкције 3,00 м и 
Лот-2 : реконструкција некатегорисаног пута у М.З. Атмачићи-Јањари, дужине 980,00 м, ширина 
завршног слоја коловозне конструкције 3,00 м,  одлучено је да се уговор додијели  д.о.о.Јовић С 
& Д, Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу од  : 
Лот-1 : 72.334,78 КМ и  
Лот-2 : 21.173,49 КМ, што укупно износи : 93.508,27 КМ.У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-69/12 од 18.06.2012. године, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ, понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о.  Бук Промет, Бијељина 
2. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик и 
3.д.о.о.  Зидар Живановић, Д. Трнова. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  понуђачи испуњавају све услове постављене тендерском 
документацијом и да су све достављене понуде  „технички одговарајуће“. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 72.334,78 
2. д.о.о.  Зидар Живановић, Д. Трнова 73.633,83 
3. д.о.о.  Бук Промет, Бијељина 74.031,28 
2. Ранг листа  за Лот:2 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 21.173,49 
2. д.о.о.  Зидар Живановић, Д. Трнова 22.033,44 
3. д.о.о.  Бук Промет, Бијељина 23.094,63 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог.Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник 
код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-103/12 
Датум, 06.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова на објекту 
читаоница у М.З. Горња Крћина,  , одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. Монт Градња, 
Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу од  6.867,20 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  директног споразума број 02-
404-103/12, понуду је доставио позвани  понуђачи : 
 д.о.о. Монт Градња, Угљевик . 

III 
Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста испуњава услове постављене 
тендерском документацијом. 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-89/12 
Датум, 09.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 

I 
Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова : 
Лот-1 : реконструкција асфалтиране улице Косовке дјевојке у Угљевику, Сјевер II, укупне 
дужине 175,00 м, ширина завршног слоја конструкције 4,00 +2х0,50 банкине, 
Лот-2 : асфалтирање дијела некатегорисаног пута к.ч. број 1251/4, КО Угљевичка Обријеж, 
укупне дужине 93,00 м, ширина завршног слоја конструкције 2,50 +2х0,50 банкине и 
Лот-3 : асфалтирање платоа до аутолимарске радње, к.ч. број 1251/2 К.О. Угљевичка Обријеж, 
одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу 
Лот-1 : 34.818,32 КМ 
Лот-2 : 13.046,16 КМ 
Лот-3 :   2.420,84 КМ, , што укупно за сва три Лота износи : 50.285,32 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-89/12 од 26.06.2012. године, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ, понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о.  Бук Промет, Бијељина, 
2. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик и  
3. д.о.о. Монт Градња, Угљевик. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  су кандидати-понуђачи доставили документацију тражену 
предметним конкурентским захтјевом у циљу доказивања квалификација. 
Комисија је такође записнички утврдила да све достављене понуде  испуњавају  услове 
постављене тендерском документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 34.818,32 
2.  д.о.о.  Бук Промет, Бијељина 34.999,96 
3. д.о.о. Монт Градња, Угљевик  35.281,93 
 
2. Ранг листа  за Лот:2 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 13.046,16 
2. д.о.о.  Бук Промет, Бијељина 13.076,08 
3. д.о.о. Монт Градња, Угљевик  13.157,69 
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2. Ранг листа  за Лот:3 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 2.420,84 
2.  д.о.о.  Бук Промет, Бијељина 2.428,51 
3.  д.о.о. Монт Градња, Угљевик и 2.432,60 

 
IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-97/12 
Датум, 09.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у поступку јавне набавке радова  текућег одржавања 
објекта Општине Угљевик,одлучено је да се уговор додијели :  
д.о.о. Зидар Живановић. Д. Трнова, са понуђеном цијеном у  износу од 8.979,52 КМ.  
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-97/12 од  28.06.2012. године понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик  
2. д.о.о. Зидар Живановић, Доња Трнова и  
3. д.о.о. Монт Градња, Угљевик. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да су понуђачи доставили тражену документацију у циљу доказивања 
квалификација. 
Комисија је такође записнички утврдила и да  све достављене понуде  испуњавају  услове 
постављене тендерском документацијом. 
Тендерском документацијијом „критеријуми за оцјену понуда „предвиђено је да је критериј за 
оцјену понуда „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели  
 
д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова, а начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог 
Комисије.  
 
Ранг листа : 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова 8.979,52 
2. д.о.о. Монт Градња 9.585,93 
3. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 10.249,20 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-105/12 
Датум, 10.07.2012.године 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављене понуде у предмету  јавне набавке услуга израде пројектно-
техничке документације за изградњу спортских објеката у Мјесној заједници Глиње,   
 
одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. АГ, Угљевик,  са понуђеном цијеном у укупном износу 
од  4.153,50 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

 
II 

У поступку јавне набавке услуга из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, 
број 02-404-105/12 од 04.07.2012. године, , понуду је доставио позвани  понуђач. 
 
Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 
тендерском документацијом. 
 

III 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 
IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-95/12 
Датум, 11.07.2012.године 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 

 НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова на 
уређењу игралишта у насељу „Циганске њиве“ у М.З. Равно Поље, одлучено је да се 
уговор додијели : д.о.о.  Јовић С & Д,  Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу : 
20.322,42 КМ. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-95/12, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 
доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик  
2. д.о.о. Бук промет, Бијељина   и 
3. д.о.о. Олиго Коммерц, С.Поље. 

III 
Након разматрања достављених понуда,  Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  су,  кандидати-понуђачи доставили документацију тражену 
предметним конкурентским захтјевом у циљу доказивања квалификација. 
Комисија је такође записнички утврдила да све достављене понуде  испуњавају  услове 
постављене тендерском документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Јовић С & Д Угљевик. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик 20.322,42 
2.  д.о.о. Бук промет, Бијељина 20.840,83 
3. д.о.о. Олиго Коммерц, С. Поље 21.012,85 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-106/12 
Датум, 11.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  јавне набавке  услуга стручног-техничког 
надзора над извођењем грађевинских радова  на доводу воде до црпне станице Малешевци и 
изградње потисног цјевовода до резервоара за воду у Малешевцима,  
одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. АГ, Угљевик,  са понуђеном цијеном у укупном износу 
од  5.616,24 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке услуга из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, 
број 02-404-106/12, понуду је доставио позвани  понуђач. 
Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 
тендерском документацијом. 

III 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 
IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-109/12 
Датум, 16.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова : 
Лот-1 : израда кровне конструкције и кровног покривача објека Миловановић Душана (ППБ) из 
Угљевичке Обријежи и 
Лот-2 : израда кровне конструкције и кровног покривача објека Деспотовић Мике (ППБ) из 
Угљевичке Обријежи,    одлучено је да се уговор додијели  д.о.о.Јовић С & Д, Угљевик, са 
понуђеном цијеном у  износу од  : 
Лот-1 : 12.076,74 КМ и  
Лот-2 : 12.703,01 КМ, што укупно износи : 24.779,75 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-404-
109/12, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су доставили 
понуђачи : 
1. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик 
2. д.о.о.  Монт Градња, Угљевик и 
3.д.о.о.  Бук Промет, Бијељина. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде записнички 
је  утврдила да  понуђачи испуњавају све услове постављене тендерском документацијом и да су све 
достављене понуде  „технички одговарајуће“. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова дефинисаних у тачци 
1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 12.076,74 
2. д.о.о.  Бук Промет, Бијељина 12.245,22 
3. д.о.о.  Монт Градња, Угљевик 12.568,14 
 
2. Ранг листа  за Лот:2 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 12.703,01 
2. д.о.о.  Бук Промет, Бијељина 12.927,65 
3. д.о.о.  Монт Градња, Угљевик 13.230,17 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од дана 
пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-96/12 
Датум, 19.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова : 
Лот-1 : асфалтирање дијела некатегорисаног пута к.ч. број 512 КО Доња Трнова, дионица 
Добричићи-Рикићи, кућа Рикић Жике (поток), дужине 250,00 м¹, ширина завршног слоја 
коловозне конструкције 2,50 м¹ + 2х0,50 банкине и 
Лот-2 : радови на ванредном одржавању (поправци) поддионице некатегорисаног пута „Гај-
Јабучићи“, к.ч. број 450, КО Доња Трнова, укупне дужине 1300,00 м¹, ширина коловоза 3,50 м¹, 
одлучено је да се уговор додијели  д.о.о. Зидар Живановић, Доња Трнова , са понуђеном цијеном 
у  износу од  : 
Лот-1 : 29.165,06 КМ и  
Лот-2 : 6.826,95 КМ, што укупно износи : 38.218,34 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-96/12 без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 
доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик , 
2. д.о.о.  Зидар Живановић, Д. Трнова и 
3.д.о.о. Монт Градња, Угљевик. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  понуђачи испуњавају све услове постављене тендерском 
документацијом и да су све достављене понуде  „технички одговарајуће“. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Зидар Живановић, Доња Трнова. 
 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Зидар Живановић, Д. Трнова 29.165,06 
2. д.о.о. Монт Градња, Угљевик 30.003,83 
3. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 30.952,64 
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2. Ранг листа  за Лот:2 
Редни број Извођач Цијена понуде са  ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Зидар Живановић, Д. Трнова 6.826,95 
2. д.о.о. Монт Градња, Угљевик 6.984,90 
3. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 7.265,70 

 
IV 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-110/12 
Датум, 19.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова  у циљу спречавања 
поплава: 
Лот-1 : ископ одводног путног јарка на поддионици локалног пута Л6 „магистрални пут 
М18.Равно Поље-Јањари-Атмачићи-Глиње, регионални пут Р459 дужине 145,00 м¹ и 
Лот-2 : ископ-чишћење путних јарака у улицама на Сјеверу II (Зекина, Косовке дјевојке, Кнез 
Иво од Семберије, Васе Пелагића), одлучено је да се уговор додијели :  
д.о.о. Cat putevi, Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу од  4.351,46 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 
 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  директног споразума број 02-
404-110/12 понуду је доставио позвани  понуђач : 
 д.о.о. Cat putevi, Угљевик . 
 

III 
Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста испуњава услове постављене 
тендерском документацијом. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-117/12 
Датум, 19.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 
 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова санације 
клизишта на локалном путу Л2, Угљевик-Д.Забрђе-Мићин Гроб, одлучено је да се уговор 
додијели : д.о.о. Зидар Живановић, Доња Трнова, са понуђеном цијеном у  износу од  6.869,41 
КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  директног споразума број 02-
404-117/12, понуду је доставио позвани  понуђач : 
 д.о.о. Зидар Живановић, Доња Трнова. 

III 
 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста испуњава услове постављене 
тендерском документацијом. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

  



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   69. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-120/12 
Датум, 19.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 
 

Након разматрања достављене понуде у предмету јавне  кориштења генералног сервиса „Срне“. , 
одлучено је да се уговор додијели Новинској агенцији Републике Српске „Срна“, са понуђеном 
цијеном у  износу од  400,00 КМ паушално за један мјесец. 
У цијену није зарачунат ПДВ-е. 

II 
 

У поступку јавне набавке услуга из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум 
број 02-404-120/12 понуду је  доставио позвани  добављач  Новинска агенција Републике Српске 
„Срна“. 

III 
 

Након разматрања достављене понуде,  утврђено је  да  иста испуњава  услове постављене 
тендерском документацијом, те је и одлучено као у тачци 1. ове одлуке. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-112/12 
Датум, 13.07.2012.године 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 

 НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 
 

Након разматрања достављених понуда у предмету  грађевинских радова реконструкције дијела 
електроинсталација у згради Општине Угљевик, одлучено је да се уговор  
додијели :СЗТР ЕЛМАТ, , Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу од  2.930,85 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
 

У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  директног споразума број 02-
404-112/12,  понуду је доставио позвани  понуђачи : СЗТР ЕЛМАТ, , Угљевик. 
 

III 
 

Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста испуњава услове постављене 
тендерском документацијом. 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-86/12 
Датум, 12.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  јавне набавке грађевинских радова на 
асфалтирању улице Драге Токића, дужине 482,00 м, ширина завршног слоја коловозне 
конструкције 4,00 м +2 х 0,50 банкине, одлучено је да се уговор додијели : д.о.о.  Јовић 
С & Д,  Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу : 92.807,50 КМ. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-86/12 без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 
доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Бук промет, Бијељина,  
2. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик и 
3. а.д. Бијељина пут, Бијељина. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  су,  кандидати-понуђачи доставили документацију тражену 
предметним конкурентским захтјевом у циљу доказивања квалификација. 
Комисија је такође записнички утврдила да све достављене понуде  испуњавају  услове 
постављене тендерском документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Јовић С & Д Угљевик. 
 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик 92.807,50 
2.  д.о.о. Бук Промет, Бијељина 93.290,35 
3. а.д. Бијељина пут, Бијељина 93.937,60 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛИИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-108/12  
Датум, 12.07.2012.године 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број: 101/04 и 
42/05), члана 12. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ", број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ), д о н о с и 
                                                                        ОДЛУКУ 
                                 О ОТКАЗИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

I  
Отказује се поступак додјеле уговора у предмету јавне набавке путем директног споразума, а 
која се односи на набавку грађевинских радова изградње споменика палим борцима у 
Горњем Забрђу. 

II  
Поступак јавне набавке из тачке 1. ове одлуке отказује се у складу са чланом 12. став 1. тачка 
б, подтачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ, а из разлога што до крајњег рока одређеног за 
достављање понуда, позвани добављач није доставио понуду. 

III  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик". 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-116/12 
Датум, 26.07.2012.године 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 
 

Након разматрања достављених понуда у предмету  јавне набавке  услуга израде и објаве 
каталога „пословни партнери из Словеније, Србије и БиХ и то 10 (десет) страна у каталогу у 
дијелу за БиХ, на простору  195 мм х 280 мм (цијела страна 1/1 А4,  
одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. YET ANOTHER MARKETING COMPANY, Београд,  са 
понуђеном цијеном у укупном износу од  4.498,41 КМ. 

 
II 
 

У поступку јавне набавке услуга из тачке 1. ове Одлуке, путем  захтјева за директан споразум, 
број 02-404-116/12, понуду је доставио позвани  понуђач. 
 
Након разматрања достављене понуде утврђено је да иста  испуњава  услове постављене 
тендерском документацијом. 
 

III 
 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 
IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-87/12 
Датум, 23.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова реконструкције 
путева до фазе полагања асфалта и то : 
Лот-1 : дијела локалног пута Л34, дионица „локални пут-кућа Петра Гајића“, М.З. Д. 
Забрђе, засеок Посавци,  дужине 500,00 м¹, ширине 4,20 м¹ и 
Лот-2 : дијела некатегорисаног пута к.ч. број 4381, КО Забрђе, дионица „Јовичићи 
Љубојевићи“, М.З. Д. Забрђе, дужине 485,00 м¹, ширине 4,80 м¹,   
одлучено је да се уговор додијели : 
Лот-1 : д.о.о. Монт Градња, Угљевик, са понуђеном цијеном у износу од 38.467,46 КМ и  
Лот-2 : д.о.о.Јовић С & Д, Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу од  :28.709,43 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-404-87/12, 
без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик, 
2. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова и 
3.д.о.о.  Монт Градња, Угљевик. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде записнички 
је  утврдила да  понуђачи испуњавају све услове постављене тендерском документацијом и да су све 
достављене понуде  „технички одговарајуће“. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова дефинисаних у тачци 
1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели : 
Лот-1 : д.о.о. Монт Градња, Угљевик и 
Лот-2 : д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни  број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Монт Градња, Угљевик 38.467,46 

2. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 38.713,16 
3. д.о.о.  Зидар Живановић, Д. Трнова 39.001,07 
2. Ранг листа  за Лот:2 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 28.709,43
2. д.о.о.  Монт Градња, Угљевик 29.944,76 
3. д.о.о.  Зидар Живановић, Д. Трнова 30.186,15 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од дана 
пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   75. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-113/12 
Датум, 23.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова  обнављања (израде) 
хоризонталне саобраћајне сигнализације, одлучено је да се уговор додијели : 
 д.о.о.  Јовић С & Д,  Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу : 22.844,25 КМ. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-113/12, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 
доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Бук промет, Бијељина,  
2. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик и 
3. д.о.о. Олиго Коммерц, С. Поље. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  су,  кандидати-понуђачи доставили документацију тражену 
предметним конкурентским захтјевом у циљу доказивања квалификација. 
Комисија је такође записнички утврдила да све достављене понуде  испуњавају  услове 
постављене тендерском документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о. Јовић С & Д Угљевик. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик 22.844,25 
2.  д.о.о. Бук промет, Бијељина 23.809,50 
3. д.о.о. Олиго Коммерц, С. Поље 24.549,53 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

  



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   76. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-111/12 
Датум, 23.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у поступку јавне набавке радова реконструкције 
надстрешнице на објекту за вјерске потребе- на гробљу Сарије одлучено је да се уговор додијели 
: д.о.о.Олиго Коммерц“, С. Поље, са понуђеном цијеном у  износу од 9.270,04 КМ.  У цијену је 
зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-111/12 , без додатне објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 
доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик, 
2. д.о.о. Монт Градња, Угљевик и  
3. д.о.о. Олиго Коммерц, С. Поље 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 
документацијом. 
Тендерском документацијијом „критеријуми за оцјену понуда „предвиђено је да је критериј за 
оцјену понуда „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели  
 
д.о.о.Олиго Коммерц, С. Поље, а начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог 
Комисије.  
Ранг листа : 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. Д.о.о. Олиго Коммерц, С. Поље 9.270,04 
2. д.о.о. Монт Градња 9.732,27 
3. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 9.823,00 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

 
 
  



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   77. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-115/12 
Датум, 23.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  јавне набавке : 
Лот 1 : рачунарске опреме и  Лот 2 : информационог система. одлучено је да се уговор додијели : 
д.о.о. Sony Computers, Бијељина  са понуђеном цијеном у  износу од  
21.098,00 КМ. У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева без додатне 
објаве обавјештења о набавци понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Sony Computers, Бијељина,   
2. д.о.о. IM Computers, Бијељина и 
3. д.о.о.Keops, Бијељина. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 
документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је „критериј за оцјену понуда најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде,  утврдила ранг-листу и предложила да се уговор 
додијели д.о.о. Sony Computers, Бијељина. 
Ранг листа : 
Редни број Понуђач Цијена понуде са  

ПДВ-ом-Лот-1 
Цијена понуде са  
ПДВ-ом-Лот-2 

1. д.о.о. Sony Computers, Бијељина 18.998,00 2.100,00 
2. д.о.о. IM Computers, Бијељина 19.098,00 2.200,00 
3. д.о.о.Keops, Бијељина 19.198,00 2.500,00 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

 
  



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   78. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-114/12 
Датум, 19.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  јавне набавке услуга израде Студије 
оправданости изградње „Термоелектране три“ у Угљевику,  одлучено је да се уговор додијели : 
д.о.о. Економски Институт, Бијељина,  са понуђеном цијеном у укупном износу од  35.100,00 
КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке услуга из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-114/12, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 
доставили понуђачи : 

1. д.о.о. Економски Инситут, Бијељина, 
2. д.о.о. Revisio, Бијељина и 
3. д.о.о. Revifin, Бијељина. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да су кандидати-понуђачи доставили документацију тражену 
тендерском документацијом у циљу доказивања квалификација. 
Комисија је такође записнички утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове 
постављене тендерском документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за пружање услуга 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели  д.о.о.  
Економски Институт, Бијељина. 
Начелник општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије.  
1. Ранг листа   
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
 
1. 

д.о.о. Економски Инситут, Бијељина 35.100,00 

2. .о.о. Revifin, Бијељина 
 

38.025,00 

3. д.о.о. Revisio, Бијељина 
 

39.780,00 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   79. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-91/12 
Датум, 19.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова реконструкције путева и то 
:Лот-1 : некатегорисаног пута к.ч. број 4377, КО Забрђе, засеок Посавци, дионица 
„Милошевићи (крај асфалта)-Вујин поток (кућа Ристе Гаврића), дужине 640,00 м ¹, 
Ширине 3,00 м¹ и 
 
Лот-2 : а) реконструкција дијела локалног пута Л34, засеок Томићи, дужине 218,00 м¹ , 
ширине 5,00 м¹  и б) рек.некатегорисаног пута к.ч. број 492/2, КО Коренита, засеок 
Томићи, дужине 182, 00 м¹ , ширине 3,00 м¹,  одлучено је да се уговор додијели  : 
Лот 1 : д.о.о. Зидар Живановић, Доња Трнова са понуђеном цијеном у износу од 25.002,43 КМ и  
Лот 2 : д.о.о.Јовић С & Д, Угљевик, са понуђеном цијеном у  износу од  24.460,02 КМ. 
У цијене је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-91/12, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 
доставили понуђачи : 
1. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик, 
2. д.о.о.  Монт Градња, Угљевик и 
3. д.о.о.  Зидар Живановић, Д. Трнова. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  понуђачи испуњавају све услове постављене тендерском 
документацијом и да су све достављене понуде  „технички одговарајуће“. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели : 
Лот 1 : д.о.о. Зидар Живановић, Доња Трнова и  
 Лот 2 : д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова  25.002,43 
2. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 25.421,76 
3. д.о.о.  Монт Градња, Угљевик 26.707,36 
 
2. Ранг листа  за Лот:2 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 24.460,02
2. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова 25.282,67 
3. д.о.о.  Монт Градња, Угљевик 26.570,27 
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IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-104/12 
Датум, 19.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења радова изградње јавне расвјете у 
М.З. Доња Трнова и то: 
Лот-1 :  у засеоку Добричићи-Рикићи и  
Лот-2 : засеоку Гај Гробље 
одлучено је да се уговор додијели : д.о.о. Енерго Систем, Брчко, са понуђеном цијеном : 
Лот 1: 8.056,62 КМ, 
Лот 2 : 4.364,10 КМ, што укупно износи  12.420,72 КМ.  
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-104/12, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, понуде су 
доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Енерго Систем, Брчко, 
2. д.о.о. Техномонт, Брчко и  
3. д.о.о.  Елнар, Бања Лука.                                      III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 
документацијом. 
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели 
 д.о.о.Енерго Систем, Брчко. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
Ранг листа : 
Лот 1 : 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Енерго Систем, Брчко 8.056,62 
2. д.о.о. Техномонт, Брчко и  8.380,71 
3. д.о.о. Елнар, Бања Лука 8.676,73 
Лот 2 : 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о.  Енерго Систем, Брчко 4.364,10 
2. д.о.о. Техномонт,Брчко и  4.634,95 
3. д.о.о. Елнар, Бања Лука 4.844,17 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од дана 
пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“.                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Василије Перић, дипл.ецц.с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-36/12 
Датум, 18.07. 2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ),  члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова,  и 
приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик,  
д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

У поступку јавне набавке радова модернизације-асфалтирања путева : 
 ЛОТ – 1 : МЗ Доње Забрђе: 
1.асфалтирање поддионице локалног пута Л-14, “Сарићи-Ђокићи“, МЗ Доње Забрђе, дужине 400 
м , ширине завршног слоја коловозне конструкције Шкк=3,0+2x0,5 м 
(наставак радова на дионици Сарићи) 
2.1.асфалтирање поддионице локалног пута Л-35, МЗ Доње Забрђем, дужине 424 м , ширине 
завршног слоја коловозне конструкције Шкк=4,0+2x0,5 м (Јовичићи) 
 2.2.асфалтирање поддионице некатегорисаног пута, к.ч. број 4411 КО Забрђе у МЗ Доње Забрђе, 
дужине  240 м , ширине завршног слоја коловозне конструкције Шкк=4,0+2x0,5 м (наставак 
локалног пута Л-35) (Јовичићи) 
3. асфалтирање локалног  пута Л-20 ,дионица“ Вујин поток-Марковићи“, МЗ Доње Забрђе, 
засеок Посавци,  дужине 513 м , ширине завршног слоја коловозне конструкције Шкк=3,0+2x0,5 
м (дионица пута Марковићи) 
ЛОТ-2 : МЗ Горње Забрђе 
1. асфалтирање некатегорисаног пута к.ч.број 4403, КО Забрђе, МЗ Горње Забрђе 
дионица : Вуковићи-Л7, дужине 358 м , ширине завршног слоја коловозне конструкције 
Шкк=2,5+2x0,5 м (дионица пута у Г.Забрђу) 
ЛОТ-3 : МЗ Тутњевац 
1. асфалтирање поддионице некатегорисаног пута к.ч. број 1984, КО Тутњевац,  “Гајићи-
Рањкино брдо”, МЗ Тутњевац дужине 338 м , ширине завршног слоја коловозне конструкције 
Шкк=2,60+2x0,5 м (дионица пута Гајићи 
ЛОТ-4 : МЗ Јаковићи 
1. асфалтирање поддионице некатегорисаног пута,к.ч.број 954, КО ДоњаТрнова,          “Л8-
Димитрићи”, МЗ Јаковићи, дужине 86 м , ширине завршног слоја коловозне конструкције 
Шкк=2,60+2x0,5 м (дионица ка кући Милана Димитрића) 
2. асфалтирање поддионице некатегорисаног пута, к.ч.број 1478/2, КО ДоњаТрнова,  “Л8-
Ђурђевићи”, МЗ Јаковићи, дужине 163 м , ширине завршног слоја коловозне конструкције 
Шкк=2,60+2x0,5 м (дионица пута од куће Станка Ђурђевића до куће Љубе Станкића) 
3. асфалтирање поддионице некатегорисаног пута, к.ч.број 1157, КО ДоњаТрнова,  “Л8-Дикићи”, 
МЗ Јаковићи, дужине  300 м , ширине завршног слоја коловозне конструкције Шкк=2,60+2x0,5 м 
(ћуприје-кућа Стевановић Богдана) 
4. асфалтирање поддионице некатегорисаног пута, к.ч.број 993, КО ДоњаТрнова,          “Л8-
Илићи”, МЗ Јаковићи, дужине  85  м , ширине завршног слоја коловозне конструкције 
Шкк=2,60+2x0,5 м (бунар-кућа Николе Илића) 
ЛОТ-5 : МЗ Равно Поље 
1. асфалтирање некатегорисаног пута к.ч.број 588/15 КО Равно Поље 
Дионица: М18-Бареш, дужине 400 м , ширине завршног слоја коловозне конструкције 
Шкк=3,0+2x0,5 м (дионица пута у Барешу), путем отвореног поступка по  обавјештењу о 
набавци радова број 81-1-3-6-15/12, објављеног у Службеном гласнику БиХ, број 40 и исправци 
обавјештења о набавци број 81-1-3-6-17/12, објављеног у Службеном гласнику БиХ број 43 и 
исправци под бројем 81-1-3-6-18/12, објављеној у Службеном гласнику БиХ број 47, понуде су 
доставили понуђачи : 
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1. Зворникпутеви, а.д. Зворник, 
2. Бијељина пут, а.д. Бијељина и 
3. Терех Инжењеринг, д.о.о. Бијељина. 

II 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  су кандидати-понуђачи доставили документацију тражену 
тендерском документацијом у циљу доказивања квалификација кадидата-понуђача. 

III 
У поступку анализе, оцјена и поређења понуда, које су доставили квалификовани понуђачи из 
тачке 1. ове Одлуке, Комисија је утврдила да понуде садрже грешке и пропусте.  
У складу са тачком 7.9. (Исправка грешака и пропуста) тендерске документације овај уговорни 
орган је од кандидата-понуђача затражио писмену сагласност за исправку грешака које се односе 
на рачунање цијене (грешке су појединачно и прецизно дефинисане у записнику Комисије). 
Кандидати-понуђачи су доставили писмену сагласност за исправку грешака, те износи који су 
добијени након исправке су обавезујући за све кандидате-понуђаче. 

IV 
Тачком 7. тендерске документације „критеријуми за оцјену понуда „предвиђено је да је критериј 
за оцјену понуда „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“. 
 
Комисија је након анализе, поређења и оцјене понуда сачинила ранг листу и предложила да се 
уговор за радове дефинисане у тачци 1. ове Одлуке додијели „Бијељина путу“, а.д. Бијељина. 
Укупна цијена прихваћене понуде за радове дефинисане под лотом 1, 2, 3, 4 и 5 износи : 
518.407,48 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
Ранг листа: 
ЛОТ – 1 :  
Редни број Извођач Цијена понуде 
1. Бијељина пут, а.д. Бијељина 262.689,96 
2. Зворникпутеви, а.д. Зворник 274.269,45 
3. Терех Инжењеринг, д.о.о. Бијељина 292.169,32 
 
ЛОТ – 2 :  
Редни број Извођач Цијена понуде 
1. Бијељина пут, а.д. Бијељина 47.645,01 
2. Зворникпутеви, а.д. Зворник 50.194,45
3. Терех Инжењеринг, д.о.о. Бијељина 52.249,51 
 
ЛОТ – 3 :  
Редни број Извођач Цијена понуде 
1. Бијељина пут, а.д. Бијељина 50.428,03 
2. Зворникпутеви, а.д. Зворник 56.428,05 
3. Терех Инжењеринг, д.о.о. Бијељина 56.564,26 

 
ЛОТ – 4 :  
Редни број Извођач Цијена понуде 
1. Бијељина пут, а.д. Бијељина 97.735,81 
2. Терех Инжењеринг, д.о.о. Бијељина 107.861,06 
3. Зворникпутеви, а.д. Зворник 110.020,18 
ЛОТ – 5 :  
Редни број Извођач Цијена понуде 
1. Бијељина пут, а.д. Бијељина 59.908,68
2. Зворникпутеви, а.д. Зворник 63.282,96 
3. Терех Инжењеринг, д.о.о. Бијељина 66.615,12 
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V 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-119/12 
Датум, 25.07.2012.године 
 
 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 12. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 ),  д о н о с и  
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОТКАЗИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 
 
I 

Отказује се поступак додјеле уговора у предмету  јавне набавке путем конкурентског захтјева 
без додатне објаве обавјештења о набавци у Службеном гласнику БиХ, а која се односи на 
набавку услуга  за израду урбанистичко техничких услова и урбанистичког Пројеката за кружну 
раскрсницу у Угљевику.  
 
 

II 
Поступак јавне набавке из тачке 1. ове одлуке отказује се у складу са чланом 12. став 1. тачка б, 
подтачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ, а из разлога што до крајњег рока одређеног за 
достављање понуда, позвани добављачи нису доставили  понуде. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

 
  



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   86. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-126/12 
Датум, 27.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

Након разматрања достављених понуда у поступку јавне набавке радова на продужењу уличног 
фекалног колектора у дијелу улице Косовке Дјевојке, одлучено је да се уговор додијели :  
д.о.о. Зидар Живановић. Д. Трнова, са понуђеном цијеном у  износу од 18.465,85 КМ.  
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-126/12 од  11.07.2012. године понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик ,  
2. д.о.о. Зидар Живановић, Доња Трнова и  
3. д.о.о. Олиго Коммерц, С. Поље. 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 
документацијом. 
Комисија је такође записнички утврдила и да су понуђачи доставили тражену документацију у 
циљу доказивања квалификација понуђача-кандидата. 
Тендерском документацијијом „критеријуми за оцјену понуда „предвиђено је да је критериј за 
оцјену понуда „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели  
д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова, а начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог 
Комисије.  
 
Ранг листа : 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова 18.465,85 
2. д.о.о. Олиго Коммерц, С. Поље 19.489,66 
3. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик 20.515,07 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 

 
 



Број  7/12                                                   С Л У Ж Б Е Н И     Б И Л Т Е Н                                                  Страна   87. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-123/12 
Датум, 27.07.2012.године 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04 и 
42/05),  члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 12/09 и 60/10 )  и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, 
Начелник Општине Угљевик,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 

 НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
I 

Након разматрања достављених понуда у предмету  извођења грађевинских радова на 
асфалтирању пута : 
А) дионица“крај  асфалтног коловоза-Јовановићи, дио некатегорисаног пута к.ч. број 1790 КО 
Угљевик, дужине 187,00 м¹, ширине 2,50 м¹ асфалт + 2х0,50 м¹ банкине и 
 
Б)дионица „крај асфалтног коловоза –Томићи, дио некатегорисаног пута к.ч. број 1645 КО 
Угљевик, дужине 73,00 м¹, ширине 3,00 м¹ асфалт + 2х0,50 м¹ банкине, одлучено је да се уговор 
додијели : А.Д. Бијељина пут, Бијељина, са понуђеном цијеном у  износу од  29.222,44 КМ. 
У цијену је зарачунат ПДВ-е. 

II 
У поступку јавне набавке радова из тачке 1. ове Одлуке, путем  конкурентског захтјева број 02-
404-123/12 од 11.07.2012. године, без додатне објаве Обавјештења о набавци у Службеном 
гласнику БиХ, понуде су доставили понуђачи : 
1. д.о.о. Јовић С & Д, Угљевик,  
2. д.о.о. Зидар живановић, Д. Трнова и 
3. а.д. Бијељина Пут, Бијељина . 

III 
Након разматрања достављених понуда Комисија за отварање и одабир најповољније понуде 
записнички је  утврдила да  све достављене понуде  испуњавају  услове постављене тендерском 
документацијом и да су кандидати-понуђачи испунили квалификационе услове постављене 
тендерском документацијом.  
Тендерском документацијијом је предвиђено да је критериј за оцјену понуда „најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде“. 
Комисија за отварање и одабир најповољније понуде, након анализе, поређења и оцјена понуда, 
записнички је оцјенила достављене понуде- утврдила ранг-листу за извођење радова 
дефинисаних у тачци 1. ове одлуке  и предложила да се уговор додијели а.д. Бијељина Пут, 
Бијељина. 
Начелник Општине је у цјелости прихватио приједлог Комисије. 
1. Ранг листа  за Лот:1 
Редни број Извођач Цијена понуде са ПДВ-ом 
1. А.Д. Бијељина пут, Бијељина 29.222,44 
2. Д.о.о. Зидар Живановић, Д. Трнова 29.922,93 
3. д.о.о.  Јовић С & Д, Угљевик 30.708,90 

IV 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се подноси писменим путем у року од пет дана од 
дана пријема истог. 
Приговор се подноси Начелнику општине, а може се изјавити и на записник код овог органа. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном билтену општине 
Угљевик“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Василије Перић, дипл.ецц.с.р. 


