
 

 Година XLV                                                       Гацко, 30.12.2019. године                                                             Број: 8 

 

 

 

 

На основу члана 48. став 1, члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко  („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 5/17) и члана 14. Правилника о набавци 

роба, вршењу услуга и уступању радова („Службени 

гласник општине Гацко“, бр. 3/16),  Начелник 

општине Гацко, доноси 

 

 

 О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке услуга 

Измјена УТУ за објекат спортске дворане у 

Гацку са околним уређењем и измјена 

Пројеката околног уређења Спортске дворане 

Гацко 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком одобрава се покретање 

поступка јавне набавке услуга: Измјена УТУ за 

објекат спортске дворане у Гацку са околним 

уређењем и измјена Пројеката околног уређења 

Спортске дворане Гацко. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 5.900,00 КМ                

(петхиљададеветстотина и 00/100 КМ).  

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-370-63/19. 

 

 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Одјељење за просторно планирање и 

цивилну заштиту, у року од 3 дана, рачунајући од 

доношења ове Одлуке.  

 

 

Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту. 

  

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-370-63/19 од 13.09.2019. године. 

 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

 

 

С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ОПШТИНЕ  ГАЦКО 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 2   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-370-63/19 

Датум: 13.09.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка (б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), и 

Препоруке Одјењеља за просторно планирање и 

цивилну заштиту број: 02-370-63/19 од 25.09.2019. 

године, у поступку јавне набавке услуга: Измјена 

УТУ за објекат спортске дворане у Гацку са 

околним уређењем и измјена Пројекта околног 

уређења Спортске дворане Гацко, Начелник 

општине Гацко, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Одјељења за 

просторно планирање и цивилну заштиту, број:                 

02-370-63/19 од 25.09.2019. године и уговор за јавну 

набавку услуга: Измјена УТУ за објекат спортске 

дворане у Гацку са околним уређењем и измјена 

Пројекта околног уређења Спортске дворане 

Гацко, додјељује се понуђачу Институт за 

грађевинарство  „ИГ“  д.о.о. ПЈ  Требиње понуда 

број: 771/19, за понуђену цијену 6.000,00 КМ, без 

ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу Институт за 

грађевинарство  „ИГ“  д.о.о. ПЈ Требиње , у  року од 

10 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијег понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:         02 –

370-63/19 од 13.09. 2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем директног 

споразума за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 5.900,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен 

сљедећим понуђачима 

- 1.  Институт за грађевинарство  „ИГ“  д.о.о. ПЈ 

Требиње. 

 

Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту доставило је дана 25.09. 2019. године 

извјештај о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02 – 370-63/19 од 

25.09. 2019. године, у поступку јавне набавке услуга 

Измјена УТУ за објекат спортске дворане у 

Гацку са околним уређењем и измјена Пројекта 

околног уређења Спортске дворане Гацко, у 

поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту, благовремено и правилно извршило 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему 

је сачинило одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1.  

- да су благовремено пристигле 1 понуде.  

- да неблаговремено приспјелих понуда нема.  

- да је понуда понуђача Институт за 

грађевинарство  „ИГ“  д.о.о. ПЈ  Требиње 

прихватљива.  

 

У поступку доношења ове одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Одјељење за просторно 

планирање и цивилну заштиту, правилно и потпуно, 

извршило оцјену квалификованости понуђача те 

оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из 

тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Одјељења за просторно 

планирање и цивилну заштиту.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту у свему правилно поступило те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 



 
 

Број: 8   - Страна: 3   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 6.000,00 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

Став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-370-63/19 

Датум: 25.09.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко  („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 5/17)  и члана 14 Правилника о набавци 

роба, вршењу услуга и уступању радова (“Службени 

гласник општине Гацко“, бр. 3/16),  Начелник 

општине Гацко, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке услуга 

Систематске дератизације на подручју општине 

Гацко у јесен у 2019. години 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга Систематске дератизације на 

подручју општине Гацко у прољеће у 2019. години.  

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 5.990,00 КМ                

(петхиљададевестотинадеведесет и  00/100КМ).  

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-510-75/19 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем, у року од 3 дана, рачунајући од 

доношења ове Одлуке. 

  

 

Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана, 

сљедеће квалификационе структуре: 

 

- ВСС; 

- ВСС; 

- ВСС. 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном одлуком 

или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-510-75/19 од 04.10.2019.  године. 

 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-510-75/19  

Датум: 04.10.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 4   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка 
Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 
Препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-
510-23/19 од 08.04.2019. године, у поступку јавне 
набавке услуга: Систематска дератизација на 
подручју општине Гацко у јесен 2019. године, 
Начелник општине Гацко, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02-510-75/19 од 11.10.2019. 
године и уговор за јавну набавку: Систематска 
дератизација на подручју општине Гацко у 
jeсен 2019. године, додјељује се понуђачу 
„Санитација“ д. о. о. Зворник понуда број 
184/19 од 09.10.2019. године, за понуђену 
цијену 5.980,00 КМ, без ПДВ-а као најбоље 
оцијењеном понуђачу.  
 

Члан 2. 
 

Приједлог уговора о набавци доставиће 
се на потпис изабраном понуђачу „Санитација“  
д.о.о. Зворник, у  року од 15 дана, рачунајући од 
дана када су сви понуђачи обавијештени о 
избору најповољнијг понуђача.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 
www.gacko-rs.info истовремено са упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о 
јавним набавкама.  

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који 
су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 
члану 71. Став (2) Закона о јавним набавкама. 

 
Образложење 

 
Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 
број: 02-510-75/19 од  04.10.2019. године.  
Јавна набавка је проведена путем директног 
споразума за доставу понуда.  
Процијењена вриједност јавне набавке без 
ПДВ-а је 5.990,00 КМ.  
Комисија за јавну набавку именована је Одлуком 
број: 02-510-75/19 од 04.10.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је 
дана 11.10.2019. године извјештај о раду број: 02-
510-75/19 од 04.10.2019.  године, извјештај о 
оцјени понуда и Препоруку о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-510-75/19 од 
04.10.2019. године., у поступку јавне набавке 
услуга – Систематска дератизација на 
подручју општине Гацко у прољеће 2019. 
године.  

У поступку по извјештају о раду је 
утврђено да је Комисија за јавну набавку 
благовремено и правилно извршила отварање 
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је 
сачинила одговарајуће записнике, у којима је 
утврђено следеће:  
- да је укупан број пристиглих понуда 1, 
- да су благовремено пристигле 1 понуде,  
- да нема неблаговремено пристиглих понуда,  
- да је понуда понуђача „Санитација“ д. о. о. 
Зворник прихватљива.  
 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.                                                                           

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом.  

Увидом у приложену документацију 

неспорно је да је изабрани понуђач доставио 

прихватљиву понуду и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 5.980,00 КМ без ПДВ – а. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

         Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

 

Број: 02-510-75/19  

Датум: 11.10.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко  („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 5/17 и 1/19) и члана 14. Правилника о 

набавци роба, вршењу услуга и уступању радова 

(“Службени гласник општине Гацко“, бр. 3/16),  

Начелник општине Гацко, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке роба 

Набавка услуга: Превоз угља по тонама на 

релацији од РиТе Гацко до Општине Гацко и 

одвоз шута по тури 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга: Превоз угља по тонама на релацији 

од РиТе Гацко до Општине Гацко и одвоз шута по 

тури. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 5.900,00 КМ                

(петхиљададеветстотина и 00/100 КМ).  

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-345-88/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Одјељење за заједничке послове, у року 

од 3 дана, рачунајући од доношења ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Одјељење за заједничке послове Општине Гацко. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је Захтјев  за 

понуду  број: 02-345-88/19  од 01.10.2019. године.                        

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019 годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

 

Број: 02-345-88/19 

Датум: 01.10.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), у 

поступку јавне набавке услуга: Превоз угља по 

тонама на релацији Рудник и Термоелектрана Гацко 

до општине Гацко и одвоз шута по тури, Начелник 

општине Гацко, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Службе за 

заједничке послове, број: 02-345-88/19 од 

14.10.2019. године и уговор за јавну набавку услуга  

Превоз угља по тонама на релацији од РиТе Гацко 

до Општине Гацко и одвоз шута по тури, општина 

Гацко додјељује се понуђачу „ДОО 

КОВАЧЕВИЋ“ Гацко, за понуђену цијену 

4.100,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном 

понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „ДОО 

КОВАЧЕВИЋ“  Гацко у  року од 10 дана, 

рачунајући од дана када је понуђач обавијештен о 

избору најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
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набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-88/19 од 01.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем директног 

споразума за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 5.900,00 КМ.  

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен 

сљедећим понуђачима 

- 1.  „ДОО КОВАЧЕВИЋ“ Гацко. 

 

Служба за заједничке послове доставила је дана 

14.10.2019. године извјештај о раду број: 02-345-

88/19 од 14.10.2019. године, извјештај о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-345-88/19 од 14.10.2019. године, у 

поступку јавне набавке  Превоз угља на релацији 

Рудник и Термоелектрана Гацко до општине Гацко 

и одвоз шута по тури. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено 

је да је Служба за заједничке послове за јавну 

набавку благовремено и правилно извршила 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему 

је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1,  

- да су благовремено пристигле 1 понуде,  

- да нема неблаговремено приспјелих понуда,  

- да је понуда понуђача „ДОО КОВАЧЕВИЋ“ 

Гацко прихватљива. 

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Служба, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Службе за заједничке 

послове.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Служба за заједничке послове у свему правилно 

поступила те да је избор најповољнијег понуђача 

извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да је изабрани понуђач 

доставио прихватљиву понуду и сву тражену 

документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 4.100,00 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-88/19 

Датум: 14.10.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр.5/17 и 1/19) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 3/16), Начелник општине Гацко, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне  набавке  

Набавка украса за новогодишњу  

декорацију града 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке роба: Набавка украса за новогодишњу 

декорацију града. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 

око  2.970,00 КМ 

(двијехиљадедеветстотинаседамдесет и 00/100 

КМ).  

 

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

 

Евиденциони број јавне набавке:02-054-42/19. 
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Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће  Служба за заједничке послове, у року од 

3 дана, рачунајући од доношења ове Одлуке.  

 

  Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Начелник  Службе за заједничке послове. 

 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-054-42/19 од 26.11.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број:02-054-42/19 

Датум: 26. 11. 2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

на Препоруку Службе за заједничке послове, у 

поступку јавне набавке роба: Набавка украса за 

новогодишњу декорацију градa, Начелник 

општине Гацкo, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Службе за 

заједничке послове, број: 02-054-42/19 од 

04.12.2019. године и уговор за јавну набавку роба: 

Набавка украса за новогодишњу декорацију 

градa, се додјељује понуђачу: “SILVERMEDIUM” 

д.о.о. Бања Лука, понуда број: 19/11-5 од 

03.12.2019. године, за понуђену цијену од  2.965,00 

КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу  

“SILVERMEDIUM” д.о.о. Бања Лука у  року од 10 

дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијeг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:  02-054-

42/19 од  26.11.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем директног 

споразума за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је око 2.970,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен 

сљедећим понуђачима: 

(1) “SILVERMEDIUM” д.о.о. Бања Лука   

Служба за заједничке послове, доставила је дана 

04.12.2019. године Записник о оцјени понуда број: 

02/054/42/19 и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-054-42/19  од 04.12.2019. године, 

у поступку јавне набавке  роба: Набавка украса за 

новогодишњу декорацију градa. 

У поступку по извјештају о раду утврђено је 

да је Служба за заједничке послове, благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1, 
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- да су благовремено пристигле 1 понуде,  

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде,  

- да је понуда понуђача “SILVERMEDIUM” д.о.о. 

Бања Лука   прихватљива. 

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неоспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 2.965,00 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

 

Број: 02-054-42/19 

Датум: 05.12.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр.5/17) и члана 2. Правилника о директном 

споразуму („Службени гласник општине Гацко“, бр. 

3/16), Начелник општине Гацко, доноси 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне  набавке  

Набавка услуга: Једногодишње осигурање 

непокретне имовине општине Гацко 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга: Једногодишње осигурање 

непокретне имовине општине Гацко. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи:око 2.400,00 КМ 

(двијехиљадечетиристотине и 00/100 КМ). 

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

 

Евиденциони број јавне набавке: 02-441-2/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће  Одјељење за општу управу, у року од 3 

дана, рачунајући од доношења ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  
 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Начелник одјељења за општу управу. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број:02-441-2/19 од 04.06.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-441-2/19 

Датум: 04.06.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 9   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

Препоруке Одјељење за oпшту управу, у поступку 

јавне набавке услуга:  Једногодишње осигурање 

непокретне имовине општине Гацко, Начелник 

општине Гацко, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Одјељења за 

општу управу, број: 02-441-2/19 од 20. 06.2019. 

године и уговор за јавну набавку услуга: 

Једногодишње осигурање непокретне имовине 

општине Гацко, се додjeљује понуђачу „UNIQA 

OSIGURANJE“ д.д. Сарајево , за понуђену цијену 

од 2.257,84 КМ, без ПДВ-а (ослобођено плаћања 

ПДВ-а по члану 25. Закона о ПДВ-у), као најбоље 

оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „UNIQA 

OSIGURANJE“ д.д. Сарајево у  року од 10 дана, 

рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијег понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-441-2/19 од 04.06.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем директног 

споразума за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 2.400,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен 

сљедећим понуђачима: 

• „UNIQA OSIGURANJE“ д.д. Сарајево 

 

Одјељење за општу управу, доставило је дана 

20.06.2019. године Записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 

02-441-2/19 од 20.06.2019. године, у поступку јавне 

набавке услуга:  Једногодишње осигурање 

непокретне имовине општине Гацко. 

У поступку по извјештају о раду утврђено је да је 

Одјељење за општу управу, благовремено и 

правилно извршило отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

• да је укупан број пристиглих понуда 1, 

•  да су благовремено пристигле 1 понуде,  

• да су неблаговремено пристигле 0 понуде, 

• да је понуда понуђача „ UNIQA 

OSIGURANJE“ д.д. Сарајево 

прихватљива. 

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 2.257,84 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-441-2/19 

Датум: 21.06.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 10   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

На основу члана 18. став 1. члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр.5/17 и 1/19) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму (“Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 3/16), Начелник општине Гацко, доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне  набавке  услуга:  

 

• Пројекат оборинске и фекалне 

канализације у улици Видовданаска-веза са 

улицом Немањина; 

• Пројекат прихватања оборинских вода у 

кругу Дома здравља Гацко. 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

услуга: 

• Пројекат оборинске и фекалне канализације 

у улици Видовданаска-веза са улицом 

Немањина; 

• Пројекат прихватања оборинских вода у 

кругу Дома здравља Гацко. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 5.000,00 КМ ( словима:  петхиљада и 

00/100 КМ). 

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-370-64/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће  Одјељење за просторно планирање и 

цивилну заштиту , у року од 3 дана, рачунајући од 

дана доношења ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Одјељења за просторно планирање и цивилну 

заштиту. 

 

 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-370-64/19 од 08.10. 2019.године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-370-64/19 

Датум: 08.10.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б) Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

Препоруке Одјељење за просторно планирање и 

цивилну заштиту, у поступку јавне набавке услуга:  

• Пројекат оборинске и фекалне 

канализације у улици Видовданаска-веза 

са улицом Немањина; 

• Пројекат прихватања оборинских вода у 

кругу Дома здравља Гацко, Начелник 

општине Гацко, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Одјељења за 

просторно планирање и цивилну заштиту, број: 

02-370-64/19 од 15.10.2019. године и Уговор за јавну 

набавку услуга: 

• Пројекат оборинске и фекалне 

канализације у улици Видовданаска-веза са 

улицом Немањина; 

• Пројекат прихватања оборинских вода у 

кругу Дома здравља Гацко, се додjeљује 

понуђачу “Total Projekt” д.о.о. Требиње , 



 
 

Број: 8   - Страна: 11   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

за понуђену цијену 5.980,00 КМ, без 

ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.  

Члан 2. 

 

Приједлог Уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу “Total Projekt”  

д.o.o. Требиње у  року од 10 дана, рачунајући од 

дана када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијег понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-370-64/19 од 08.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем директног 

споразума за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 5.000,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен 

сљедећим понуђачима: 

•  “Total Projekt” д.о.о. Требиње  

 

Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту, доставило је дана 15.10.2019. године 

Записник о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-370-64/19 од  

15.10.2019. године, у поступку јавне набавке услуга:  

• Пројекат оборинске и фекалне 

канализације у улици Видовданаска-веза са 

улицом Немањина; 

• Пројекат прихватања оборинских вода у 

кругу Дома здравља Гацко. 

У поступку по извјештају о раду утврђено је да 

је Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту, благовремено и правилно извршило 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему 

је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1, 

- да је благовремено пристигла 1 понуда,  

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде,  

- да је понуда понуђача   “Total Projekt” д.о.о. 

Требиње прихватљива. 

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 5.980,00 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

Број: 02–370-64/19  

Датум: 16.10.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 

(1), чл. 87. став (2), 88. и 89. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), чланова 

67. Статута општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, бр. 5/17)  и члана14. Правилника о 

набавци роба, вршењу услуга и уступању радова 

(„Службени гласник општине Гацко“, бр. 4/07), 

Начелник општине Гацко, доноси      

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набаве радова: Промјена намјене пословних 

простора у стамбени простор у приземљу зграде 

ППБ и РВИ у Гацку. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без 

ПДВ-а) износи 38.600,00 КМ (словима: 



 
 

Број: 8   - Страна: 12   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

тридесетосамхиљадашестстотина и 00/100 КМ). 

За проведбу јавне набавке средства су 

осигурана у Буџету општине Гацко.  

Јавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Поступак јавне набаве провешће се у складу 

са Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-374-

3/19. 

Члан 2. 

 

Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем (или навести организациони дио или 

особу), у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке (или од дана именовања комисије).  

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће комисија за 

јавне набавке, у саставу од 3 члана, сљедеће 

квалификационе структуре: 

- ВСС; 

- ВСС; 

- ВСС. 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из претходног 

става утврдиће се посебном одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

Образложење 

 

При доношењу Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавка за 2019. годину, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, предложена 

одговарајућа врста поступка, те да предложени 

састав комисије по стручности одговара предмету 

јавне набавке.  

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

Број: 02-374-3/19 

Датум: 26.09.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

На основу чланова 68. став (1) 72. став (3) 

под а) и б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

БиХ“, број 39/14), и Препоруке Комисије за јавне 

набавке број:  02-374-3/19 од 06.12.2019. године, у 

поступку јавне набавке  радова – Промјена намјене 

пословних простора у стамбени простор у приземљу 

зграде ППБ и РВИ у Гацку, Начелник општине 

Гацко, дoноси 

 

ОДЛУКУ 

О додјели Уговора за Јавну набавку Промјена 

намјене пословних простора у стамбени простор 

у приземљу зграде ППБ и РВИ у Гацку 

другорангираном понуђачу  

 

Члан 1. 

 

Поништава се Одлука о Избору 

најповољњијег понуђача 02-374-3/19 од 

18.11.2019.  године за набавку радова Промјена 

намјене пословних простора у стамбени простор у 

приземљу зграде ППБ и РВИ у Гацку којом је 

Уговор додијељен  Понуђачу „Градња“ д.о.о. Гацко. 

 

Члан 2. 

 

Уговор за јавну набавку радова Промјена 

намјене пословних простора у стамбени простор у 

приземљу зграде ППБ и РВИ у Гацку додјељује се 

другорангираном Понђачу „Аурора“ д.о.о. 

Невесиње, за понуђену цијену 32.734,12  КМ без 

ПДВ. 

Члан 3. 

 

„Аурора“ д.о.о. Невесиње је дужан да у року 

од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке  

достави Општини Гацко као уговорном органу 

оргинале, или овјерене копије од стране надлежног 

органа тражене документације из чланова 45., 46. и 

47. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 

број 39/14),  а у складу са Тендерском 

документацијом, чије копије су биле приложене у 

Понуди понуђача. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с достављањем исте 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 13   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број: 02-374-

3/19  од  26.09.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 38.600,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491-7-3-43-3-28/19 

послато је на објаву дана 30.09.2019. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

30.09. 2019. године. 

Тендерску документацију са Портала преузело је 

13 понуђача.  

 

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком 

број: 02-374-3/19  од 26.09.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

10.10.2019. године Записник о оцјени понуда бр. 02-

374-3/19 од 10.10.2019. године којом је констатовано 

које су понуде прихватљиве и које могу судјеловати 

у е-аукцији. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

17.10.2019. године записник о оцјени понуда бр: 02-

374-3/19 од 17.10.2019. године са извјештајем о е-

аукцији  и обавјештењем Агенције за јавне набавке 

БиХ о успјешно окончаној аукцији и најповољњијем 

понуђачу након завршетка е-аукције. 

У поступку по извјештају о раду  утврђено 

је да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено следеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 3, 

- да је благовремено пристигла 3 понуда,  

- нема неблаговремено пристиглих понуда,  

- нема неприхватљивих понуда, 

- да су понуде понуђача  „Aурора“ д.о.о. Невесиње 

и „Градња“ д.о.о. Гацко и „Антикорозија“ д.о.о. 

прихватљиве, 

- е-аукција је заказана 16.10.2019. године са 

почетком у 10:00 h, а трајала је до 12:10 h. 

 

Након завршетка е-аукције Уговорни орган 

је добио обавјештење Агенције за јавну набавку БиХ 

о успјешно завршеној е-аукцији, и најповољњијем 

понуђачу након завршетка е-аукције.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног органа, Начелник општине 

Гацко, није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Након е-аукције изабрани понуђач је доставо нову 

понуду у складу са Е-аукцијом. Цијена понуде након 

е-аукције износила је 32.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Након доставе понуђачима Одлуке о избору 

најповољњијег понуђача, понуђач „Градња“ д.о.о. 

Гацко није доставио у предвиђеном законском року, 

7 (седам) дана од дана пријема Одлуке о избору 

најповољњијег понуђача број: 02-374-3/19 од 

18.11.2019. године, документацију из члана 45. и 46. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 

39/14), те да није оправдао Изјаву из Анекса IV 

законском документацијом траженом у тендерској 

документацији, такође није достављена тражена  

лиценца (оргинал или овјерена копија од надлежног 

органа) из члана 46. Закона која је услов за 

потписивање Уговора. 

 

Комисија за јавну набавку Начелнику 

Општине предлаже да поступи у складу са 

члановима 68. став (1), и 72. став (3) под а) и б) 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 

39/14) и донесе Одлуку о додјели уговора 

другорангираном понуђачу „Аурори“ д.о.о. 

Невесиње, са укупном цијеном понуде након е-

аукције у износу од 32.734,12 КМ без ПДВ за јавну 

набавку радова – Промјена намјене пословних 

простора у стамбени простор у приземљу зграде 

ППБ и РВИ у Гацку. 

  Из наведених разлога, примјеном члана 68. 

став (1)  и члана 72. став (3) под  а) и б) Закона о 

јавним набавкама, прихваћена је Препорука 

комисије за јавну набавку бр: 02-374-3/19 од 

06.12.2019. године, те је одлучено као у члану 1. и 2. 

ове Одлуке.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-374-3/19 

Датум: 06.12.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 
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На основу члана 14. став (1), члана 18. став 

(1), члана 87. став (2). 88 и 89. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14),  и 

чланова 67 Статута Општине Гацко.  („Службени 

гласник општине Гацко“, бр.  5/14 и 2/16) и члана 12. 

Правилника о набавци роба, вршењу услуга и 

уступању радова („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 3/16), Начелник општине Гацко, доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова 

„Електрификација стамбених јединица 

повратника и расељених особа МЗ Бистрица 

(Содери)“ 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: „Електрификација стамбених 

јединица повратника и расељених особа МЗ 

Бистрица (Содери)“. 

  

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ - а 

износи 55.550,00 КМ                

(педесетпетхиљадапетстотинапедесет и 00/100 

КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства - Фонд за повратак на основу ЗПЕ-18 

Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-31-14/19 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-31-14/19 од 02.12.2019 године. 

 

 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-31-14/19 

Датум: 02.12.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 69. став (2) тачка е) Закона 

о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

и члана 70. Став (1), (4) и (6) Закона, члана 39. 

Правилника о јавним набавкама („Сл. гласник 

Општине Гацко“, бр. 3/16), Препоруку Комисије за 

јавну набавку број: 02-31-11/19 od 09.10.2019. 

године, у поступку јавне набавке Набавка радова – 

Електрификација стамбених јединица повратника и 

расељених особа МЗ Бистрица (Содери), Начелник 

општине Гацко донио је  

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

 

Поништава се поступак јавне набавке из 

разлога што цијене свих прихватљивих понуда 

знатно су веће од осигураних средстава за 

предметну набавку – члан 69. став (2) тачка е). 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 



 
 

Број: 8   - Страна: 15   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-31-14/19 од  02.12.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 55.550,00 КМ.  

Обавјештење о набавки број: 491-7-3-61-3-40/19 

послато је на објаву данa 10.12.2019. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

10.12.2019. године. 

 

Тендерску документацију и исправку 

тендерске документације са Портала преузело је 4 

понуђача.  

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-31-14/19 од 02.12.2019. године.  

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

17.12.2019. године извјештај о раду број: 02-3-14/19 

од 17.12.2019. године, извјештај о оцјени понуда и 

Препоруку о поништењу поступка јавне набавке 

број: 02-31-14/19 од 17.12.2019. године, у поступку 

јавне набавке  Електрификација стамбених јединица 

повратника и расељених особа МЗ Бистрица 

(Содери). 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено 

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1, 

- да су благовремено пристигле 1 понуде,  

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде,  

- да је понуда понуђача „Банком инжињеринг“ 

д.о.о. Требиње неприхватљива из разлога што је 

цијена понуде знатно  већа од осигураних средстава 

за предметну набавку.  

 

Надаље у поступку оцјене проведеног 

поступка Начелник општине није нашао разлоге 

неправилности нити пропусте у раду, који би 

евентуално били основ за неприхватање препоруке 

комисије за Набавку. 

 

У поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је Препорука о 

поништењу поступка набавке дата у складу са 

Законом, подзаконским и интерним актима и 

тендерским документом. Наиме у поступку 

предметне набавке несумњиво је утврђено да је 

цијена понуде знатно  већа од осигураних средстава 

за предметну набавку, чиме су се стекли законски 

услови за поништење поступка јавне набавке. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. 

став 2.  тачка (е)  Закона о јавним набавкама, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 10 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-31-14/19 

Датум:17.12.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 

(1), члана 87.  став (2) и 89. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, 

број 39/14), члана 67. Статута општине Гацко 

(„Службени гласник општине Гацко“, бр.5/17 и 

1/19) и члана 12. Правилника о набавци роба, 

вршењу услуга и уступању радова („Службени 

гласник општине Гацко“, бр. 3/16), Начелник 

општине Гацко, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке опреме и радова 

Набавка опреме и услуге уградње у котловници 

у ЈУ Дјечији вртић Гацко 

  

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке роба: Набавка опреме и услуге уградње у 

котловници у ЈУ Дјечији вртић Гацко. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 15.000,00 КМ                (петнаестхиљада и 

00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-054-34/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке.  
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Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.  

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-054-34/19 од 07.10.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине Гацко  

се посебно руководио чињеницом да је предложена 

набавка планирана Планом набавки за 2019. годину, 

да је реално процијењена њена вриједност на 

тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату, 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-054-34/19 

Датум: 07.10.2019.  

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

Препоруке Комисије за јавну набавку број: 02-054-

34/19 од 16.10.2019. године, у поступку јавне 

набавке роба – Набавка опреме и услуге уградње у 

котловници у ЈУ Дјечији вртић Гацко,  Начелник 

општине Гацко, доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку, и уговор за јавну набавку роба Набавка 

опреме и услуге уградње у котловници у ЈУ 

Дјечији вртић Гацко, додјељује се понуђачу 

„Гријањеинвест д.о.о. Пале, за понуђену цијену 

14.585,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном 

понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Гријањеинвест“ 

д.о.о. Пале у  року од 10 дана, рачунајући од дана 

када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-054-34/19 од 07.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена Конкурентског 

поступка.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 15.000,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда није прослијеђен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набави.  

 

Комисија за јавне набавке доставила је дана 

16.10.2019. године извјештај о раду број:  02-054-

34/19 од 16.10.2019. године, извјештај о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-054-34/19 од 16.10.2019. године, у 

поступку јавне набавке роба: Набавка опреме и 

услуге уградње у котловници у ЈУ Дјечији вртић 

Гацко,  у поступку по извјештају о раду је утврђено  

да је Комисија за јавне набавке благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1, 

- да су благовремено пристигле 1 понуде,  

- да нема неблаговремених понуда, 

- да је понуда понуђача Гријањеинвест д.о.о. Пале, 

прихватљива. 

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија за јавне 

набавке, правилно и потпуно, извршило оцјену 
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квалификованости понуђача те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријумима из тендерске 

документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија за јавне набавке у свему правилно 

поступила те да је избор најповољнијег понуђача 

извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да је изабрани понуђач 

доставио прихватљиву понуду и сву тражену 

документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 14.585,00 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-054-34/19 

Датум: 16.10.2019.   

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, 

члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),   члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр.5/17 и 1/19)  и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова („Службени 

гласник општине Гацко“, бр. 3/16), Начелник 

општине Гацко, доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке  радова 

Насипање локалног пута у Борчу, дионица: 

Превила (R434)- Мањаци (L = cca 3-4 km) 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Насипање локалног пута у Борчу, 

дионица: Превила (R434)- Мањаци (L = cca 3-4 km). 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи око: 60.000,00 КМ                (шездесетхиљада 

и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке  средства  је 

обезбиједило Министарство за људска права и 

избјеглице БиХ.  

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке::02-345-65/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Oдлуке.  

 

 

 

Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Oдлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-345-65/19 од 24.07.2019 године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Oдлуке.  

 

 

Број: 02-345-65/19 

Датум: 24.07.2019.   

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 
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На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 3/16) на Препоруку Комисије за јавну 

набавку број: 02-345-65/19 од 14.08.2019. године, у 

поступку јавне набавке  радова:  Насипање 

локалног пута у Борчу, дионица: Превила (R434)- 

Мањаци (L = cca 3-4 km), Начелник општине је 

донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку и уговор за јавну набавку радова Насипање 

локалног пута у Борчу, дионица: Превила (R434)- 

Мањаци (L = cca 3-4 km) , додјељује се понуђачу 

„Старшпед” д.о.о. Гацко, понуда број: 34/19 од 05. 

07. 2019. године за понуђену цијену 54.640,00 КМ, 

без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 

7(седам) дана од пријема ове Одлуке достави 

оригинале или овјерене копије документације из 

члана 45. Закона о јавним набавкама. 

Уколико изабрани понуђач не достави тражену 

документацију у одређеном року, или је достави на 

непрописан и непотпун начин, уговор за јавну 

набавку додјелит ће се другорангираном понуђачу у 

складу са чланом 72. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 3. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Старшпед“ д.о.о. 

Гацко у року од 15 дана, рачунајући од дана када су 

сви понуђачи обавијештени о избору најповољнијег 

понуђача.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-345-65/19 од 24.07.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 60.000,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491-7-3-34-3-22/19 

послато је на објаву дана 24. 07. 2019. године, 

истовремено је објављена и Тендерска 

документација на Портал јавних набавки.  

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

14.08.2019. године Записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 

02-345-65/19 од 14.08.2019. године, у поступку јавне 

набавке радова: Насипање локалног пута у Борчу, 

дионица: Превила (R434)- Мањаци (L = cca 3-4 km),  

у поступку по извјештају о раду је утврђено  да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, 

у којима је утврђено сљедеће:  

• да је укупан број пристиглих понуда 3, 

•  да су благовремено пристигле 3 понуде,  

• да су неблаговремено пристигле 0 понуде, 

• да су понуде понуђача “Старшпед” д.о.о. 

Гацко и “Антикорозија” д.о.о. Гацко 

прихватљиве, док  понуда понуђача 

аутопревозник Фарук Чоло није 

прихватљива из разлога што није потпуна 

и не испуњава захтјеве из тендерске 

документације.  

 

Дакле, Комисија је утврдила да понуда 

понуђача аутопревозник Фарук Чоло не садржи 

доказ о техничкој и професионалној способности тј. 

референц листу са потврдом о успјешној 

реализацији уговора, како је то тражено тендерском 

документацијом, понуда не садржи доказ о 

регистрацији за обављање предметне дјелатности, 

што је такође било захтјевано тачком 2.2. под б) 

тендерске документације, као и да понуда није 

прописно увезана ( како је то прописано чланом 58. 

став 2) Закон о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14) и тачком 4. тендерске 

документације. 

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија за јавне 

набавке, правилно и  потпуно, извршило оцјену 

квалификованости понуђача те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријумима из тендерске 

документације.        
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија за јавне набавке у свему правилно 

поступила те да је избор најповољнијег понуђача 

извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да је изабрани понуђач 

доставио прихватљиву понуду и сву тражену 

документацију. 

Изабрани понуђач „Старшпед” д.о.о. Гацко 

је изабран примјењујући критериј најниже цијене, 

која је понуђена у износу од 54.640,00 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Најнижа 

цијена, одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-65/19 

Датум: 15.08.2019.   

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 

1,члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),   члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр.5/17 и 1/19)  и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова ( 

„Службени гласник општине Гацко“, бр. 3/16), 

Начелник општине Гацко, доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке  радова 

Хитна санација локалних путева од поплава 

узрокованим јаким кишама у МЗ Врба 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Хитна санација локалних путева од 

поплава узрокованим јаким кишама у МЗ Врба.  

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи око: 14.500,00 КМ ( 

четрнаестхиљадапетстотина и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке  средства су 

обезбјеђена у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке:  02-345-114/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Oдлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

 

 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Oдлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-345-114/19 од 26.11.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

 

Број: 02-345-114/19 

Датум: 26.11.2019.   

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 
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На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 

Гацко“ бр. 3/16) на Препоруку Комисије за јавну 

набавку број: 02-345-114/19 од 09.12.2019. године, у 

поступку јавне набавке  радова: Хитна санација 

локалних путева од поплава узрокованим јаким 

кишама у МЗ Врба, Начелник општине Гацко, 

доноси 

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача 

 
Члан 1. 

 
Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку и уговор за јавну набавку радова Хитна 

санација локалних путева од поплава 

узрокованим јаким кишама у МЗ Врба , додјељује 

се понуђачу „Антикорозија” д.о.о. Гацко, понуда 

број: 2-195/19 од 03.12.2019. године, за понуђену 

цијену од 14.400,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

 
Члан 2. 

 
Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 

(седам) дана од пријема ове Одлуке достави 
оригинале или овјерене копије документације из 
члана 45. Закона о јавним набавкама, као и да 
изврши овјеру достављене документације у 
складу са захтјевима из тендерског документа. 
Уколико изабрани понуђач не достави тражену 
документацију у одређеном року, или је достави 
на непрописан и непотпун начин, уговор за јавну 
набавку додјелит ће се другорангираном 
понуђачу у складу са чланом 72. став 3. Закона о 
јавним набавкама. 
 

Члан 3. 
 

Приједлог уговора о набавци доставиће 
се на потпис изабраном понуђачу „Антикорозија“ 
д.о.о. Гацко у року од 15 дана, рачунајући од дана 
када су сви понуђачи обавијештени о избору 
најповољнијег понуђача.  
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 
www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о 
јавним набавкама.   
 

 
 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и доставља се свим понуђачима који 
су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 
члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама. 

 
Образложење 

 
Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 
број:  02-345-114/19 од 26.11.2019. године.  
Јавна набавка је проведена путем 
конкурентског захтјева за доставу понуда.  
Процијењена вриједност јавне набавке без 
ПДВ-а је 14.500,00 КМ.  
Обавјештење о набавци број: 491-7-3-57-3-
38/19 послато је на објаву дана 26. 11. 2019. 
године, истовремено је објављена и 
Тендерска документација на Портал јавних 
набавки.  
 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

09.12.2019. године Записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 

02-345-114/19 од 09.12.2019. године, у поступку 

јавне набавке радова: Хитна санација локалних 

путева од поплава узрокованим јаким кишама у 

МЗ Врба ,  у поступку по извјештају о раду је 

утврђено  да је Комисија за јавну набавку 

благовремено и правилно извршила отварање 

понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће:  

• да је укупан број пристиглих понуда 1, 
•  да су благовремено пристигле 1 понуде,  
• да су неблаговремено пристигле 0 

понуде, 
• да је понуда понуђача  “Антикорозија” 

д.о.о. Гацко прихватљива.  
 

У поступку доношења ове Одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је Комисија за 
јавне набавке, правилно и  потпуно, извршило 
оцјену квалификованости понуђача те оцјену 
приспјелих понуда, сходно критеријумима из 
тендерске документације.  

                                                                                                                          
У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија за јавне набавке у свему правилно 

поступила те да је избор најповољнијег понуђача 

извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 
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документацију, неспорно је да је изабрани понуђач 

доставио прихватљиву понуду и сву тражену 

документацију. 

Изабрани понуђач „Антикорозија” д.о.о. 

Гацко је изабран примјењујући критериј најниже 

цијене, која је понуђена у износу од 14.400,00 КМ 

без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Најнижа 

цијена, одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-114/19 

Датум: 10.12.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став (2), члана 18. 

став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. 

Статута општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, бр. 5/17 и 1/19)  и члана 12. 

Правилника о јавним набавкама роба,  услуга и  

радова („Службени гласник општине Гацко“, бр. 

3/16), Начелник oпштине Гацко, доноси      

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке робе 

 Набавка ватрогасне аутоцистерне 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке робе: Набавка ватрогасне аутоцистерне 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 240.000,00 КМ  

(двијестотинечетрдесетхиљада и 00/100 КМ). 

За проведбу јавне набавке средства је обезбиједио 

Ватрогасни савез Републике Српске.  

Јавна набавка ће се провести путем отвореног 

поступка. 

Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-054-18/19 . 

Члан 2. 

 

Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем . 

 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

економски најповољнија понуда. 

 

Члан 4. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке.  

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев за 

понуду број: 02-054-18/19 од 07.05.2019. године, са 

спецификацијом роба/услуга или предмјером 

радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

При доношењу ове Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је вриједност предложене набавке  

реално процијењена на тржишту,  да су осигурана 

средства за исплату, средства је обезбједио 

Ватрогасни савез Републике Српске, те да је 

предложена одговарајућа врста поступка, да 

предложени састав комисије по стручности одговара 

предмету јавне набавке. 

 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

                                                                             

 

Број: 02-054-18/19  

Датум: 07.05.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу Рјешења Канцеларије за 
разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-2285-7/19 и 
на основу члана 64. став 1. Економски 
најповољнија понуда, члана 70. ставови 1., 3. и 6. 
Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник БиХ”, 
број 39/14), члана 39. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Гацко“, бр. 3/16), на препоруку 
Комисије за јавну набавку број: 02-054-18/19 од 
23.08.2019. године, у поступку јавне набавке 
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роба: „Набавка ватрогасне аутоцистерне“, 
Начелник општинеГацко, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се препорука Комисије за 
јавну набавку, број: 02-054-18/19 од 23.08.2019. 
године и уговор за јавну набавку робе: „Набавка 
ватрогасне аутоцистерне“, додјељује се 
понуђачу „MIPEX AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука, 
понуда број: 2019-26 од 12. 08. 2019. године, за 
понуђену цијену од 231.623,93 КМ, без ПДВ-а, 
као најбоље оцијењеном.  
 

Члан 2. 
 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 
(седам/) дана од пријема ове Одлуке достави 
оригинале или овјерене копије документације из 
члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама. 
Уколико изабрани понуђач не достави тражену 
документацију у одређеном року, или је достави 
на непрописан и непотпун начин, уговор за јавну 
набавку додјелит ће се другорангираном 
понуђачу у складу са чланом 72. став 3. Закона о 
јавним набавкама. 
 

Члан 3. 
 

Приједлог уговора о набавци доставиће 
се на потпис изабраном понуђачу „MIPEX AUTO 
RS“ д.о.о. Бања Лука  по протоку рока од 15 дана, 
рачунајући од дана од када су сви понуђачи 
обавијештени о избору најповољније понуде.  
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 
www.gacko-rs.info  истовремено с упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о 
јавним набавкама.  
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, и доставља се свим понуђачима који 
су учествовали у поступку јавне набавке, у складу 
са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама.  

 
 

Образложење 
 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке 
број: 02-054-18/19 од 07.05.2019. године.  

Јавна набавка је спроведена отвореним 
поступком.  
Процијењена вриједност јавне набавке без 
ПДВ-а је 240.000,00 КМ.  
Обавјештење о набавци број: 491-1-1-19-3-
14/19 послато је на објављивање дана 07. 05. 
2019. године, а објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 07. 05. 2019. године, сажетак 
обавјештења о набавци објављен је у “Сл. 
гласнику БиХ”, број 33 од 10. 05. 2019. године 
и исправка обавјештења 491-1-1-19-8-23/19   
послата је на објављивање дана 26. 07. 2019. 
године, а објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 26. 07. 2019. године, а сажетак 
исправке обавјештења о набавци објављен је 
у “Сл. гласнику БиХ”, број 52  од 02. 08. 2019. 
године. 
 
Комисија за јавну набавку, именована је Одлуком 
број: 02-054-18/19 од 07.05.2019. године.  
Комисија за јавну набавку доставила је дана 
23.08.2019. године Записник о оцјени понуда 
број: 02-054-18/19 од 23.08.2019. године и 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача 
број: 02-054-18/19 од 23.08.2019. године, у 
поступку јавне набавке робе:  „Набавка 
ватрогасне аутоцистерне“. 
 

У поступку по извјештају о раду је 
утврђено да је Комисија за јавну набавку 
благовремено и правилно извршила отварање 
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је 
сачинила одговарајуће записнике, у којима је 
утврђено следеће:  
 
- да је укупан број пристиглих понуда 2, 
- да су благовремено запримљене 2 понуде,  
- да су неблаговремено запримљене 0 понуде,  
- да су понуде понуђача „MIPEX AUTO RS“ д.о.о. 
Бања Лука и ПД „Bexing“ д.о.о. Београд 
прихватљиве. 

У поступку доношења ове одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.   

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач најбоље оцијењен због:                                                                                                         

економски најприхватљивије понуде, односно 

http://www.gacko-rs.info/
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броја бодова израчунатих на односу критеријума 

утврђених у обавјештењу о набавци и тендерском 

документу, како слиједи:    

   

Ред. 

број 

Назив /име/ понуђача Подкритеријум                                

цијена 

Подкритеријум                                                                                        

Гарантни рок за 

надградњу 

 

Подкритеријум            

Гарантни рок за 

подвозак                                                                                                                                      

Број бодова Број бодова Број бодова 

1. „MIPEX AUTO RS“ д.о.о. Бања 
Лука 

 

80 

 

15 

 

5 

2. ПД „BEXING“ д.о.о.                                                                

Београд  

 

77,86 

 

15 

 

5 

 

Рангирање прихватљивих понуда према критерију за избор понуде: 

Ред. 

број 

Назив /име/ понуђача Укупан број бодова 

1. „MIPEX AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука 100 

2.  ПД „BEXING“ д.о.о.                                                                

Београд 

97,86 

 

Изабрани понуђач „MIPEX AUTO RS“ д.о.о. 

Бања Лука је, како је горе наведено, оцијењен са 

укупно 100 бодова, док је понуђач  ПД „Bexing“ 

д.о.о. Београд  оцијењен са укупно  97,86 бодова. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. а) Економски најповољнија понуда Закона о 

јавним набавкама Економски најповољнија понуда, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке се може изјавити жалба, 

најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

ове Одлуке. 

 

Број: 02-054-18/19  

Датум: 23.10.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 

1,члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр.5/17 и 1/19) и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова ( 

„Службени гласник општине Гацко“ бр. 3/16), 

Начелник општине Гацко, доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  радова 

Изградња прикључака на градским улицама у 

МЗ Гацко 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Изградња прикључака на 

градским улицама у МЗ Гацко. 

ЛОТ 1 - Прикључак “Зграда за збрињавање 

РВИ”; 

ЛОТ 2 – Прикључак у оквиру РП “ Ривина”; 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи око: 37.000,00 КМ                

(тридесетседамхиљада и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и интерним актима.  

 

Евиденциони број јавне набавке:  02-345-99/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од дана 

доношења ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-345-99/19 од 30.10.2019. године. 
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Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-345-99/19 

Датум: 30.10. 2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Гацко“, бр. 

3/16),  Препоруке Комисије за јавну набавку број: 

02-345-99/19 од 19.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке радова – Изградња прикључака на 

градским улицама у МЗ Гацко ЛОТ 1 – 

Прикључак “Зграда за збрињавање РВИ” , 

Начелник општине Гацко, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку број: 02-345-99/19 од 19.11.2019. године и 

уговор за јавну набавку радова –Изградња 

прикључака на градским улицама у МЗ Гацко 

ЛОТ 1 – Прикључак “Зграда за збрињавање 

РВИ” , додјељује се понуђачу „Старшпед“ д.о.о. 

Гацко понуда број : 45/19 од 11.11.2019. године, за 

понуђену цијену од 16.737,00 КМ  без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

 

Изабрани Понуђач је дужан да у року од 7 

(седам) дана од дана достављања ове Одлуке 

достави оригинале или овјерене копије 

документације из члана 45. Закона о јавним 

набавкама. 

Уколико изабрани Понуђач не достави тражену 

документацију у одређеном року, или је достави на 

непрописан и непотпун начин, уговор за јавну 

набавку додјелит ће се другорангираном понуђачу у 

складу са чланом 72. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 3. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Старшпед“ д.о.о. 

Гацко, у  року од 15 дана, рачунајући од дана када 

су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијег понуђача.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број: 02-345-

99/19 од  30.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева  за доставу понуда.  

 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је: 37.000,00 КМ. 

ЛОТ 1 - 17.000,00 КМ; 

ЛОТ 2 - 20.000,00 КМ; 

Обавјештење о набавци број: 491 -7– 3 – 48 – 3 – 

31/19 послато је на објаву дана 30. 11. 2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 30. 11. 2019. године.  

Захтјев за доставу понуда није прослијеђена 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набави.  

 

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком 

број: 02-345-99/19 од  30.10.2019. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

19.11.2019. године Записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 

02-345-99/19 од 19.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке  радова –  Изградња прикључака на 

градским улицама у МЗ Гацко ЛОТ 1 – 



 
 

Број: 8   - Страна: 25   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

Прикључак “Зграда за збрињавање РВИ”. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено 

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 3, 

- да су благовремено пристигле 3 понуде,  

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде,  

- да су понуде понуђача “Старшпед” д.о.о. Гацко, 

“Конструктор-инжињеринг” д.о.о. Билећа и 

„Антикорозија“ д.о.о. Гацко  прихватљиве.  

 

У поступку доношења ове одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.                                                                           

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. Изабрани понуђач је 

изабран примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 16.737,00 КМ  без ПДВ – а . 

 

      Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа                                                                             

 цијена, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-99/19  

Датум: 22.11.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Гацко“, бр. 

3/16),  Препоруке Комисије за јавну набавку број: 

02-345-99/19 од 19.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке радова – Изградња прикључака на 

градским улицама у МЗ Гацко ЛОТ 2 – 

Прикључак у оквиру РП “Ривина” , Начелник 

општине Гацко, доноси   

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку број: 02-345-99/19 од 19.11.2019. године и 

уговор за јавну набавку радова –Изградња 

прикључака на градским улицама у МЗ Гацко  

ЛОТ 2 – Прикључак у оквиру РП “Ривина”, 

додјељује се понуђачу „Конструктор-

инжињеринг“ д.о.о. Билећа, понуда број : 234-1/19 

од 11.11.2019. године, за понуђену цијену од 

19.943,98 КМ  без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Изабрани Понуђач је дужан да у року од 7 

(седам) дана од дана достављања ове Одлуке 

достави оригинале или овјерене копије 

документације из члана 45. и 46. Закона о јавним 

набавкама. 

Уколико изабрани Понуђач не достави тражену 

документацију у одређеном року, или је достави на 

непрописан и непотпун начин, уговор за јавну 

набавку додјелит ће се другорангираном понуђачу у 

складу са чланом 72. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 3. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Конструктор-

инжињеринг“ д.о.о. Билећа, у  року од 15 дана, 

рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијег понуђача.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-345-99/19 од  30.10.2019. године.  



 
 

Број: 8   - Страна: 26   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева  за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је: 37.000,00 КМ. 

ЛОТ 1 - 17.000,00 КМ; 

ЛОТ 2 - 20.000,00 КМ; 

Обавјештење о набавци број: 491 -7– 3 – 48 – 3 – 

31/19 послато је на објаву дана 30. 11. 2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 30. 11. 2019. године.  

Захтјев за доставу понуда није прослијеђена 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набави.  

 

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком 

број: 02-345-99/19 од  30.10.2019. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 19. 11. 

2019. године Записник о оцјени понуда и Препоруку 

о избору најповољнијег понуђача број: 02-345-99/19 

од 19.11.2019. године, у поступку јавне набавке  

радова –  Изградња прикључака на градским 

улицама у МЗ Гацко ЛОТ 2 – Прикључак у 

оквиру РП “Ривина”. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено 

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 3, 

- да су благовремено пристигле 3 понуде,  

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде.  

- да су понуде понуђача “Старшпед” д.о.о. Гацко, 

“Конструктор-инжињеринг” д.о.о. Билећа и 

„Антикорозија“ д.о.о. Гацко  прихватљиве.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.                                                                           

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. Изабрани понуђач је 

изабран примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 19.943,98 КМ  без ПДВ – а . 

     Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1.   

 

Закона о јавним набавкама Најнижа                                                                             

 цијена, одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке.                                                                                                                               

 

 

Број: 02-345-99/19  

Датум: 22.11.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 На основу члана 14. став 1, члана 18. став 

1,члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 5/17 и 1/19) и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова („Службени 

гласник општине Гацко“, бр. 3/16), Начелник 

општине Гацко, доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  радова 

 Извођење радова на јавној расвјети - Степен 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Извођење радова на јавној расвјети 

- Степен. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 72.000,00 КМ                

(седамдесетдвијехиљадe и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке:  02-31-8/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од дана 

доношења ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-31-8/19 од 05.09.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-31-8/19  

Датум: 05.09.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 

70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14), и Препоруке Комисије за 

јавне набавке број:  02-31-8/19 од 02.10.2019. године, 

у поступку јавне набавке  радова – Извођење радова 

на јавној расвјети  Степен, Начелник општине Гацко, 

доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02-31-8/19 од 02.10.2019. године и 

уговор за јавну набавку радова – Извођење радова на 

јавној расвјети Степен, додјељује се понуђачу „Тара“ 

д.о.о. Требиње понуда број 29/1/19, за понуђену 

цијену 54.500,00 КМ, без ПДВ-а као најбоље 

оцијењеном понуђачу.  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Тара“ д.о.о. 

Требиње, у  року од 15 дана, рачунајући од дана када 

су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с достављањем исте 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-31-8/19 од  05.09.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 72.000,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491-7-3-39-3-25/19 

послато је на објаву дана                         05. 09. 2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 05.09.2019. године. 

Тендерску документацију са Портала преузело је 

13 понуђача.  

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-31-8/19 од 05.09.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

23.09.2019. године Записник о оцјени понуда бр. 02-

31-8/19 од 19.09.2019. године којом је констатовано 

које су понуде прихватљиве и које могу судјеловати 

у е-аукцији. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

05.10.2019. године записник о оцјени понуда бр: 02-

31-8/19 од 05.10.2019. године са извјештајем о е-

аукцији  и обавјештењем Агенције за јавне набавке 

БиХ о успјешно окончаној аукцији и најповољњијем 

понуђачу након завршетка е-аукције. 

У поступку по извјештају о раду  утврђено 

је да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 2, 

- да је благовремено пристигла 2 понуда,  

- нема неблаговремено пристиглих понуда,  

- нема неприхватљивих понуда, 

- да су понуде понуђача  „Тара“ д.о.о. Требиње и 

„Унимонт“ д.о.о. Гацко прихватљиве, 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

- е-аукција је заказана 23.09.2019. године са 

почетком у 12:00 h, а трајала је до 13:21 h. 

 

Након завршетка е-аукције Уговорни орган 

је добио обавјештење Агенције за јавну набавку БиХ 

о успјешно завршеној е-аукцији, и најповољњијем 

понуђачу након завршетка е-аукције.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног органа, Начелник општине 

Гацко, није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.                                                                           

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила, те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Након е-аукције и увидом у приложену 

документацију, неспорно је да је изабрани понуђач 

доставио прихватљиву понуду и сву тражену 

документацију. Изабрани понуђач је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која је 

понуђена у износу од 54.500,00 КМ без ПДВ – а . 

  Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама  тачка б), 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-31-8/19  

Датум: 02.10.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став (1) , члана 18. 

став (1), члана 24. члана 28. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 

67. Статута општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, бр. 5/17) и члана  12. 

Правилника о јавним набавкама роба,  услуга и  

радова („Службени гласник општине Гацко“, бр. 

3/16) Начелник oпштине Гацко, доноси      

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке додатних радова: 

Извођење радова на санацији шахтова, ударних 

рупа и ивичњака на градским улицама- додатни 

радови 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке додатних радова: Извођење радова на 

санацији шахтова, ударних рупа и ивичњака на 

градским улицама- додатни радови. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи око: 8.100,00 КМ (осамхиљадасто и 00/100 

КМ) 

За провођење јавне набавке средства су осигурана у  

Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се провести  путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења.      

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-345-108/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем у року од 3 /три/ дана, рачунајући од 

доношења ове Одлуке. 

 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана, 

сљедеће квалификационе структуре: 

 

- ВСС; 

- ВСС; 

- ВСС. 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из претходног 

става утврдиће се посебном одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев за 

понуду број: 02-345-108/19  од 12.11.2019. године, са 

спецификацијом роба/услуга или предмјером 

радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 29   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

По приједлогу Надзорног органа и 

Одјељења за просторно планирање и цивилну 

заштиту  утврђено је да је исти основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 24. као и члана 28. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Сл.гласник БиХ“,број 39/14).  

При доношењу Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је вриједност предложене набавке  

реално процијењена на тржишту, да су осигурана 

средства за исплату. Средства је обезбједио Буџет 

општине Гацко,  предложена одговарајућа врста 

поступка, те да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне набавке. 

 На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-108/19  

Датум: 12.11.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б)  

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова ( „Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 3/16) на препоруку Комисије за јавну 

набавку број: 02-345-108/19 од 26.11.2019. године, у 

поступку јавне набавке додатних радова: Извођење 

радова на санацији шахтова, ударних рупа и 

ивичњака на градским улицама- додатни радови, 

Начелник општине Гацко, доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02-345-108/19 од                    26.11.2019. 

године и уговор за јавну набавку додатних радова: 

Извођење радова на санацији шахтова, ударних 

рупа и ивичњака на градским улицама- додатни 

радови, додијељује се понуђачу „Антикорозија“ 

д.о.о. Гацко понуда број: 2-186/19 од 18.11.2019. 

године, за понуђену цијену од 8.100,00 КМ, без 

ПДВ-а , као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Антикорозија“ 

д.о.о. Гацко, по протеку  рока од 15 дана, рачунајући 

од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијег понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

  

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-108/19 од 12.11.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења за доставу 

понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 8.100,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда је прослеђен сљедећим 

понуђачима: 

-  „Антикорозија“ д.о.о. Гацко 

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

26.11.2019. године Записникe  и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-345-108/19 од 

26.11.2019. године, у поступку јавне набавке 

додатних радова: Извођење радова на санацији 

шахтова, ударних рупа и ивичњака на градским 

улицама- додатни радови.            

                                                                                    

У поступку по извјештају о раду је утврђено 

да је Комисија за јавне набавке, благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинило одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 1, 

- да су благовремено пристигле 1 понуде,  

- да нема неблаговремено приспјелих понуда,  

- да је понуда понуђача   „Антикорозија“ д.о.о. 

Гацко прихватљива. 

          

У поступку доношења ове одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија за јавне 

набавке, правилно и потпуно, извршила оцјену 

квалификованости понуђача те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријумима из тендерске 

документације.   



 
 

Број: 8   - Страна: 30   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног органа Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија за јавне набавке у свему правилно 

поступила те да је избор најповољнијег понуђача 

извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да је изабрани понуђач 

доставио прихватљиву понуду и сву тражену 

документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 8.100,00 

КМ без ПДВ. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 10 дана од дана пријема ове Одлуке.                                                                                                                                   

 

 

Број: 02-345-108/19  

Датум: 27.11.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

                                                         

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, 

члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),   члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр.5/17 и 1/19)  и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова („Службени 

гласник општине Гацко“, бр. 3/16), Начелник 

општине Гацко, доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  услуга 

Израда Стратегије безбједности саобраћаја 

општине Гацко 

за период 2019-2029. године 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга: Израда Стратегије безбједности 

саобраћаја општине Гацко за период 2019-2029. 

године. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 8.800,00 КМ 

(осамхиљадаосамстотина и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке  средства су 

обезбиједили: Агенције за безбједност саобраћаја 

РС и општине Гацко (50% средстава за ову набавку 

обезбједила је  Агенције за безбједност саобраћаја 

РС, а 50% општина Гацко). 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-345-59/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Oдлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Oдлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-345-59/19 од 16.07.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Oдлуке.  

 

 

Број: 02-345-59/19 

Датум: 16.07.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 31   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

Препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-345-

59/19од 30.09.2019. године, у поступку јавне набавке 

Израда Стратегије безбједности саобраћаја 

општине Гацко за период 2019-2029. године, 

Начелник општине Гацко, доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-345-59/19 од 30.09.2019. 

године и уговор за јавну набавку Израда стратегије 

безбједности саобраћаја општине Гацко за 

период 2019-2019. године додјељује се понуђачу 

Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука,  

понуда број: 3095/19, од 13.09.2019. године, за 

понуђену цијену 3.900,00 КМ, без ПДВ-а, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачуу Институт за 

грађевинарство „ИГ“ Бања Лука, у  року од 10 дана, 

рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-345-59/19 од 16.07.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 8.800,00 КМ.  

Обавјештење о набавки број: 491-7-2-32-8-24/19 

послато је на објаву дана 05.09.2019. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

05.09.2019. године. 

 

Захтјев за доставу понуда није прослијеђен 

понуђачима јер је тендерска документација 

стављена на Портал јавних набавки истовремено са 

слањем обавјештња на Портал јавних набавки. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-59/19 од 16.07.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

30.09.2019. године извјештај о раду број:               02-

345-59/19 од 30.09.2019. године, извјештај о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-345-59/19 од 30.09.2019, у 

поступку јавне набавке „Израда стратегије 

безбједности саобраћаја општине Гацко за 

период 2019-2019. Године“ 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено 

је да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 2,  

- да су благовремено пристигле 2 понуде,  

- да нема неблаговремено приспјелих понуда,  

- да су понуде понуђача Институт за 

грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и „Урбис 

центар“ Бања Лука  прихватљиве.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.                                                                        

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију.                                                                                                                                                                                                         

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 3.900,00 

КМ без ПДВ – а , док други понуђач је послао 

неприхватљиву понуду. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 32   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-59/19 

Датум: 30.09.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 На основу члана 14. став 1, члана 18. став 

1,члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр.5/17 и 1/19) и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова („Службени 

гласник општине Гацко“, бр. 3/16), Начелник 

општине Гацко, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  радова 

Израда потпорних зидова и реконструкција 

прилазних путева уз улицу Алексе Шантића. 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Израда потпорних зидова и 

реконструкција прилазних путева уз улицу Алексе 

Шантића. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи око: 79.000,00 КМ                

(седамдесетдеветхиљада и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и интерним актима.  

 

Евиденциони број јавне набавке:  02-345-101/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од дана 

доношења ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-345-101/19 од 05.11.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-345-101/19 

Датум: 05.11.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова (Службени гласник општине Гацко“, бр. 3/16) 

на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-

345-101/19 од 18.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке радова: Израда потпорних зидова и 

реконструкција прилазних путева уз улицу 

Алексе Шантића, Начелник општине Гацко, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку и уговор за јавну набавку радова Израда 

потпорних зидова и реконструкција прилазних 

путева уз улицу Алексе Шантића, додјељује се 

понуђачу „Конструктор-инжињеринг” д.о.о. Билећа, 

за понуђену цијену 78.712,00 КМ, без ПДВ-а, као 

најбоље оцијењеном понуђачу. 



 
 

Број: 8   - Страна: 33   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

 

Члан 2. 

 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 

7/седам/ дана од пријема ове одлуке достави 

оригинале или овјерене копије документације из 

члана 45. 46. и 47. Закона о јавним набавкама, као и 

тражену лиценцу нискоградње. 

Уколико изабрани понуђач не достави тражену 

документацију у одређеном року, или је достави на 

непрописан и непотпун начин, уговор за јавну 

набавку додјелит ће се другорангираном понуђачу у 

складу са чланом 72. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 3. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Конструктор-

инжињеринг” д.о.о. Билећа у року од 15 дана, 

рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијег понуђача.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-345-101/19 од 05.11.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 79.000,00 КМ.  

Захтјев за доставу понуда није прослијеђена 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набавки.  

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

18.11.2019. године Записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 

02-345-101/19 од 18.11.2019. године, у поступку 

јавне набавке радова: Израда потпорних зидова и 

реконструкција прилазних путева уз улицу Алексе 

Шантића,  у поступку по извјештају о раду је 

утврђено  да је Комисија за јавну набавку 

благовремено и правилно извршила отварање 

понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће:  

 

• да је укупан број пристиглих понуда 2, 

•  да су благовремено пристигле 2 понуде,  

• да су неблаговремено пристигле 0 понуде, 

• да је понуде понуђача „Конструктор-

инжињеринг” д.о.о. Билећа 

прихватљива. Док понуда понуђача 

“Техноградња “ д.о.о. Фоча није 

прихватљива. 

 

Понуда понуђача “Техноградња “ д.о.о. 

Фоча није прихватљива из следећих разлога: у 

понуди Понуђача “Тeхноградња” д.о.о. достављена 

је Потврда о добро изведеним радовима по Уговору 

RBDP/3/PCW-02SI/FO “Изградња мостова на ријеци 

Љутници; село Тохољи- МЗ Заваит”. Проблем у вези 

наведене потврде је вриједност Уговора која износи 

31.281,33 КМ са ПДВ-ом. Уговорни орган је 

Тендерском документацијом захтјевао да се  у сврху 

доказивања техничке и професионалне способности  

достави  списак са једним  извршеним уговором са 

потврдом о успјешно извршеном послу  чија је  

вриједност минимално 40.000,00 КМ   без 

урачунатог ПДВ-а. 

Дакле вриједност наведеног уговора, је испод 

минимално захтјеване вриједности Тендерском 

документацијом. Потврда о успјешно извршеном 

послу, самим тим и понуда Понуђача 

“Тeхноградња” д.о.о. не испуњава захтјеве из 

Тендерске документације и није прихватљива. 

                                                                                                                                                             

У поступку доношења ове одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија за јавне 

набавке, правилно и  потпуно, извршило оцјену 

квалификованости понуђача те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријумима из тендерске 

документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија за јавне набавке у свему правилно 

поступила те да је избор најповољнијег понуђача 

извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да је изабрани понуђач 

доставио прихватљиву понуду и сву тражену 

документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

78.712,00 КМ без ПДВ. 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-101/19 

Датум: 20.11.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став (1), члана 18. 

став (1), чл. 87. став (2), 88. и 89. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

чланова 67. Статута општине Гацко („Службени 

гласник општине Гацко“, бр. 5/17 и 1/19)  и члана 

12. Правилника о набавци роба, вршењу услуга и 

уступању радова („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 3/16), Начелник општине Гацко, 

доноси      

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке услуга: 

Зимско одржавање локалних путева у општини 

Гацко у сезони 2019/2020. године Лот 6, ЛОТ 6: 

Степен, Пржине, Данићи и Пусто Поље, 

Церница, Кључ и Заградци, Кула (Међулићи-

Столац- Мекавци-Ходанићи-Друговићи-

Башићи-Муховићи), Добреља, Гарева, Самобор 

и Липник. 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга: Зимско одржавање локалних путева 

у општини Гацко у сезони 2019/2020. године Лот 6. 

- Степен, Пржине, Данићи и Пусто Поље, Церница, 

Кључ и Заградци, Кула (Међулићи-Столац- 

Мекавци-Ходанићи-Друговићи-Башићи-

Муховићи), Добреља, Гарева, Самобор и Липник. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 25.000,00КМ (словима: двадесетпетхиљада и 

00/100 КМ).                                                                                                               

За провођење јавне набавке средства је осигурао 

Буџет општине Гацко. 

Јавна набавка ће се провести путем конкурентског 

захтјева. 

Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-345-107/19 

 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем у року од 3 (три) дана, рачунајући од 

доношења ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана, 

сљедеће квалификационе структуре: 

 

- Драган Паповић; 

- Милана Анђић; 

- Александар Мандић. 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из претходног 

става утврдиће се посебном одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев за 

понуду број: 02-345-107/19 од 12.11.2019. године, са 

спецификацијом роба/услуга или предмјером 

радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

                                                                 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

При доношењу Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је вриједност предложене набавке  

реално процијењена на тржишту, да су осигурана 

средства за исплату Средства је обезбједио Буџет 

општине Гацко, предложена одговарајућа врста 

поступка, те да предложени састав комисије по  

стручности одговара предмету јавне набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-107/19 

Датум: 12.11.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 35   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14)  и 

Препоруке Комисије за јавну набавку број: 

02/345/107/19 од 26.11.2019. године, у поступку 

јавне набавке Зимско одржавање локалних путева 

у општини Гацко у сезони 2019/2020. године Лот 

6: Степен, Пржине, Данићи и Пусто Поље, 

Церница, Кључ и Заградци, Кула (Међулићи-

Столац- Мекавци-Ходанићи-Друговићи-

Башићи-Муховићи), Добреља, Гарева, Самобор и 

Липник,  Начелник општине Гацко,  доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-345-107/19 од 26.11.2019. 

године и Оквирни споразум за јавну набавку услуга 

за Зимско одржавање локалних путева у 

општини Гацко у сезони 2019/2020. године ЛОТ 

6: Степен, Пржине, Данићи и Пусто Поље, 

Церница, Кључ и Заградци, Кула (Међулићи-

Столац - Мекавци-Ходанићи-Друговићи-

Башићи-Муховићи), Добреља, Гарева, Самобор и 

Липник, додјељује се понуђачу „Сафир“ д. о. о. 

Гацко понуда број: 117/19, од 25.11.2019. године, 

за понуђену цијену 24.992,99 КМ, без ПДВ-а, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог Оквирног споразума о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„Сафир“ д.о.о. Гацко, у  року од 10 дана, рачунајући 

од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-107/19 од 12.11.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем Конкурентског 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 25.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 491-7-2-56-3-37/19 

послато је на објаву дана 12.11.2019. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

12.11.2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није достављен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал Јавних набавки. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-107/19 од 12.11.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

26.11.2019. године извјештај о раду број:               02-

345-107/19 од 26.11.2019.године , извјештај о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-345-107/19 од 26.11.2019. године, 

у поступку јавне набавке Зимско одржавање 

локалних путева у општини Гацко у сезони 

2019/2020. године Лот 6: Степен, Пржине, Данићи 

и Пусто Поље, Церница, Кључ и Заградци, 

Кула(Међулићи-Столац-Мекавци-Ходанићи-

Друговићи-Башићи-Муховићи), Добреља, 

Гарева, Самобор и Липник. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено  

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 1,  

- да су благовремено пристигле 1 понуде,  

- да нема неблаговремено приспјелих понуда,  

- да је понуда понуђача „Сафир“ д.о.о. Гацко,  

прихватљива.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

24.992,99 КМ без ПДВ. 



 
 

Број: 8   - Страна: 36   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-107/19 

Датум: 26.11.2019. 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

На основу члана 14. став (4), члана 18. 

став (1), и чл. 25. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14), и члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 5/17) и члана 14. Правилника о 

набавци роба, вршењу услуга и уступању радова 

(„Службени гласник општине Гацко“, бр. 3/16) 

Начелник oпштине Гацко, доноси      

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова: Зимско 

одржавање локалних путева у општини Гацко у 

сезони 2019/2020. године 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Зимско одржавање локалних 

путева у општини Гацко у сезони 2019/2020 

године. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 150.000,00 КМ (стотинупедесетхиљада и 

00/100 КМ) 

За провођење јавне набавке средства је осигурао 

Буџет општине Гацко. 

Јавна набавка ће се провести путем отвореног 

поступка. 

Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама,  

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-345-91/19.  

Члан 2. 

Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем у року од 3  дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана, 

сљедеће квалификационе структуре: 

 

- ВСС; 

- ВСС; 

- ВСС. 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из претходног 

става утврдиће се посебном длуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев за 

понуду број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године, са 

спецификацијом роба/услуга или предмјером 

радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

При доношењу Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је вриједност предложене набавке  

реално процијењена на тржишту, да су осигурана 

средства за исплату Средства је обезбједио Буџет 

општине Гацко, предложена одговарајућа врста 

поступка, те да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне набавке. 

 

На темељу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-91/19 
Датум: 11.10.2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14),  и 

Препоруке Комисије за јавну набавку број: 02-345-

91/19 од 08.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке Зимско одржавање локалних путева у 

општини Гацко Лот1: Автовац, Муља, Михољаче, 

Гостинац и Лазарићи, Начелник општине Гацко, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 



 
 

Број: 8   - Страна: 37   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02-345-91/19 од 08.11.2019. године и 

Оквирни споразум за јавну набавку услуга за 

Зимско одржавање локалних путева у општини 

Гацко Лот1: Автовац, Муља, Михољаче, 

Гостинац и Лазарићи, додјељује се понуђачу 

„ИнвестГлобал“ д. о. о. Гацко понуда број: ПО2-

345-91/19, од 30.10. 2019. године, за понуђену 

цијену 11.920,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље 

оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог Оквирног споразума о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачуу 

„ИнвестГлобал“ д. о. о. Гацко  , у  року од 10 дана, 

рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-345-91/19  од  11.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 12.500,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491-1-2-46-3-30/19 

послато је на објаву дана                         18.10.2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 18.10. 2019. године. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-91/19  од 11.10.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

08.11.2019. године Записник о оцјени понуда бр. 02-

345-91/19 од 05.11.2019.године којом је 

констатовано које су понуде прихватљиве и које 

могу судјеловати у е-аукцији. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

08.11.2019. године записник о оцјени понуда бр: 02-

374-91/19 од 08.11.2019. године са извјештајем о е-

аукцији  и обавјештењем Агенције за јавне набавке 

БиХ о успјешно окончаној аукцији и најповољњијем 

понуђачу након завршетка е-аукције. 

У поступку по извјештају о раду  утврђено 

је да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 2,  

- да је благовремено пристигла 2 понуда,  

- нема неблаговремено пристиглих понуда,  

- нема неприхватљивих понуда, 

- да су понуде понуђача  „Николић доо“ Гацко и 

„Инвестглобал“ д.о.о. Гацко прихватљиве, 

- е-аукција је заказана 08.11.2019. године са 

почетком у 10:00 h, а трајала је до 10:10 h. 

 

Након завршетка е-аукције Уговорни орган 

је добио обавјештење Агенције за јавну набавку БиХ 

о успјешно завршеној е-аукцији, и најповољњијем 

понуђачу након завршетка е-аукције.  

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

11.920,00КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

      

Број: 02-345-91/19 
Датум: 08.11.2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 
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На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), и 

Препоруке Комисије за јавну набавку број:  02-345-

91/19 од 07.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке Зимско одржавање локалних путева у 

општини Гацко Лот2 Бахори, Мрђеновићи, 

Дражљево, Кљеута, Улиње и Влака, Драмешина, 

Платице (Главице), Јасеник, Жањевица, 

Берушица, Шљивовица, Врба, Чемерно и 

Чемерско Осоје, Изгори, Борач (Горњи) 

Придворица, Начелник општине Гацко, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-345-91/19 од 07.11.2019. 

године и уговор за јавну набавку услуга Зимско 

одржавање локалних путева у општини Гацко 

Лот2 Бахори, Мрђеновићи, Дражљево, Кљеута, 

Улиње и Влака, Драмешина, Платице (Главице), 

Јасеник, Жањевица, Берушица, Шљивовица, 

Врба, Чемерно и Чемерско Осоје, Изгори, Борач 

(Горњи) Придворица, додјељује се понуђачу 

„Антикорозија“ д. о. о. Гацко понуда број: 2-

171/19, од 31.10. 2019. године, за понуђену цијену 

37.440,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном 

понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачуу „Антикорозија“ д. 

о. о. Гацко  , у  року од 10 дана, рачунајући од дана 

када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијг понуђача.  

 

 

Члан 3. 

 

Ова Oдлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 37.500,00 КМ.  

Обавјештење о набавки број: 491-1-2-46-3-30/19 

послато је на објаву дана                        18.10. 2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 18.10.2019. године документациј 

стављена на портал Јавних набавки. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02 – 345 – 91/19 од 11. 10. 2019. 

године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 07. 11. 

2019. године извјештај о раду број:               02 – 345 

– 91/19 од 07. 11. 2019. године, извјештај о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02 – 345 – 91/19 од 07. 11. 2019. 

године, у поступку јавне набавке Зимско 

одржавање локалних путева у општини Гацко 

Лот2 Бахори, Мрђеновићи, Дражљево, Кљеута, 

Улиње и Влака, Драмешина, Платице (Главице), 

Јасеник, Жањевица, Берушица, Шљивовица, 

Врба, Чемерно и Чемерско Осоје, Изгори, Борач 

(Горњи) Придворица. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено  

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 1, 

- да су благовремено пристигле 1 понуда,  

- да нема неблаговремено пристиглих  понуда,  

- да је понуда понуђача „Антикорозија“ д.о.о. 

Гацко прихватљива.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 
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и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

37.440,00 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

                                                                                                                                  

      

Број: 02-345-91/19 
Датум: 07. 11. 2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и 

Препоруке Комисије за јавну набавку број:  02-345-

91/19 од 07.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке Зимско одржавање локалних путева у 

општини Гацко  ЛОТ 3: Грачаница, Рудо Поље, 

Срђевићи, Меданићи, Наданићи, Руда Главица, 

Мацановина, Браићевићи, Краварево, 

Вишњево, Горња Бодежишта, Доња Бодежишта, 

Објешеник, Начелник општине Гацко, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-345-91/19 од 07.11.2019. 

године и уговор за јавну набавку услуга  Зимско 

одржавање локалних путева у општини Гацко 

ЛОТ 3: Грачаница, Рудо Поље, Срђевићи, 

Меданићи, Наданићи, Руда Главица, 

Мацановина, Браићевићи, Краварево, Вишњево, 

Горња Бодежишта, Доња Бодежишта, Објешеник  

додјељује се понуђачу „Ковачевић“ д. о. о. Гацко 

понуда број: 28-2/19, од   07. 11. 2019. године, за 

понуђену цијену 24.960,00 КМ, без ПДВ-а, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачуу „Ковачевић“ д.о.о. 

Гацко, у  року од 10 дана, рачунајући од дана када 

су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијг понуђача.  

 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем отвореног 

поступка  за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 25.000,00 КМ.  

Обавјештење о набавки број: 491-1-2-46-4-35/19 

послато је на објаву дана                        05.11.2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 05.11.2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није достављен 

понуђачима јер је Тендерска документациј 

стављена на портал Јавних набавки. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

07.11.2019. године извјештај о раду број:               02-

345-91/19 од 07.11.2019. године, извјештај о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-345-91/19 од 07.11.2019. године, у 

поступку јавне набавке Зимско одржавање 

локалних путева у општини Гацко ЛОТ 3: 

Грачаница, Рудо Поље, Срђевићи, Меданићи, 

Наданићи, Руда Главица, Мацановина, 

Браићевићи, Краварево, Вишњево, Горња 

Бодежишта, Доња Бодежишта, Објешеник. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено  

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

  

- да је укупан број пристиглих понуда 1, 

- да су благовремено пристигле 1 понуда,  

- да нема неблаговремено пристиглих  понуда,  

- да је понуда понуђача „Ковачевић“ д.о.о. Гацко 

прихватљива.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   
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потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

24.960,00 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

      

Број: 02-345-91/19 
Датум: 08. 11. 2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и 

Препоруке Комисије за јавну набавку број:  02-345-

91/19 од 08.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке Зимско одржавање локалних путева у 

општини Гацко Лот4: Нови Дулићи, Стари 

Дулићи, Вратковићи, Казанци, Трговиште, 

Начелник општине Гацко, доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-345-91/19 од 08.11.2019. 

године и Оквирни споразум за јавну набавку услуга 

за Зимско одржавање локалних путева у 

општини Гацко Лот4: Нови Дулићи, Стари 

Дулићи, Вратковићи, Казанци, Трговиште, 

додјељује се понуђачу „Николић“ д.о.о. Гацко 

понуда  од 18.10.2019. године, за понуђену цијену 

12.000,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном 

понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог Оквирног споразума о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„Николић“ д.о.о. Гацко, у  року од 10 дана, 

рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем Отвореног 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је – 12.500,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 491 -1 – 2 – 46 – 30 – 

19/19 послато је на објаву дана                        

18.10.2019. године, а објављено је на Порталу 

јавних набавки дана 18.10.2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није достављен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал Јавних набавки. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

04.11.2019. године запиник о оцјени понуда број: 02-

345-91/19 од 04.11.2019. године, којом је 

констатовано које су понуде прихватљиве и које 

могу учествовати у е-аукцији. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

08.11.2019. године Записник о оцјени понуда број: 

02-345-91/19 од 08.11.2019. године са извјештајем о 

е-аукцији и обавјештењем агенције за јавне набавке 

БИХ о окончаној е аукцији и најповољњијем 

понуђачу након завршетка е-аукције. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено  

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 
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приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 2, 

- да су благовремено пристигле 2 понуде,  

- да нема неблаговремено приспјелих понуда,  

- да је понуда понуђача „Николић“ д.о.о. Гацко и 

„Сафир“ д.о.о. Гацко прихватљиве.  

 

Е-аукција је заказана 08.11.2019. године са почетком 

у 11:00 сати, а трајала је до 11:10 сати. 

Након завршетка е-аукције уговорни орган је добио 

саопштење Агенције за јавну набавку БиХ о 

успјешно завршеној е-аукцији, и најповољњијем 

понуђачу након е-аукције. 

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

12.000,00КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

  

Број: 02-345-91/19 
Датум: 08. 11. 2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14)  и 

Препоруке Комисије за јавну набавку број:  02-345-

91/19 од 08.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке Зимско одржавање локалних путева у 

општини Гацко Лот 5 (Луковице, Шуме, Добро 

Поље, Запоље, Градина, Вратница, Равни, 

Фојница, Дубљевићи, Кокорина, Југовићи, 

Домрке, Љесков Дуб, Рафтије, Рибари, Сливља), 

Начелник општине Гацко,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-345-91/19 од 08.11.2019. 

године и Оквирни споразум за јавну набавку услуга 

за Зимско одржавање локалних путева у 

општини Гацко Лот 5 (Луковице, Шуме, Добро 

Поље, Запоље, Градина, Вратница, Равни, 

Фојница, Дубљевићи, Кокорина, Југовићи, 

Домрке, Љесков Дуб,Рафтије, Рибари, Сливља), 

додјељује се понуђачу „Старшпед“ д.о.о. Гацко 

понуда број: 44/19, од 04.11.2019. године, за 

понуђену цијену 37.280,00 КМ, без ПДВ-а, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог Оквирног споразума о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„Старшпед“ д.о.о. Гацко, у  року од 10 дана, 

рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем Отвореног 

поступка за доставу понуда.  
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Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је – 37.500,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 491-1-2-46-3-30/19 

послато је на објаву дана 18. 10. 2019. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

18.10. 2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није достављен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал Јавних набавки. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 07. 11. 

2019. године извјештај о раду број:               02-345-

91/19 од 07.11.2019.године, извјештај о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-345-91/19 од 07.11.2019. године, у 

поступку јавне набавке Зимско одржавање 

локалних путева у општини Гацко Лот 5 

(Луковице, Шуме, Добро Поље, Запоље, Градина, 

Вратница, Равни, Фојница, Дубљевићи, 

Кокорина, Југовићи, Домрке, Љесков 

Дуб,Рафтије, Рибари, Сливља). 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено  

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 1,  

- да су благовремено пристигле 1 понуде,  

- да нема неблаговремено приспјелих понуда,  

- да је понуда понуђача „Старшпед“ д.о.о. Гацко,  

прихватљива.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и   

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 

37.280,00 КМ без ПДВ. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

  

Број: 02-345-91/19 
Датум: 08. 11. 2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

На основу члана 69. став (2) тачка a) и став 

2. тачка а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

БиХ“, број 39/14),  и Препоруке Комисије за јавну 

набавку број:  02-345-91/19 од    04.11.2019. године, 

у поступку јавне набавке Зимско одржавање 

локалних путева у општини Гацко Лот6: Степен, 

Пржине, Данићи и Пусто Поље, Церница, Кључ и 

Заградци, Кула (Међулићи – Столац – Мекавци – 

Ходанићи – Друговићи – Башићи - Муховићи), 

Добреља, Гарева, Самобор и Липник, Начелник 

општине Гацко, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

 

Поништава се поступак јавне набавке 

услуга: Зимско одржавање локалних путева у 

општини Гацко Лот6: Степен, Пржине, Данићи и 

Пусто Поље, Церница, Кључ и Заградци, Кула 

(Међулићи  - Столац – Мекавци – Ходанићи – 

Друговићи – Башићи - Муховићи), Добреља, 

Гарева, Самобор и Липник, из разлога што није 

достављена ниједна понуда у одређеном крајњем 

року  – члан 69. став (2) тачка а) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем Отвореног 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је – 25.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 491-1-2-46-3-30/19 

послато је на објаву дана                        31. 18.10.2019. 
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године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 18.10.2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није достављен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал Јавних набавки. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-91/19 од 11.10.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

04.11.2019. године извјештај о раду број: 02-345 -

91/19 од 04.11.2019. године и Препоруку о 

поништењу поступка јавне набавке  број: 02 – 345 – 

91/19  од 04.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке ЛОТ6: Степен, Пржине, Данићи и Пусто 

Поље, Церница, Кључ и Заградци, Кула 

(Међулићи-Столац- Мекавци-Ходанићи-

Друговићи-Башићи-Муховићи), Добреља, 

Гарева, Самобор и Липник. 

 

У поступку по извјештају о раду Комисија за 

јавну набавку је утврдила да нема приспјелих 

понуда у одређеном законском крајњем року. 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је препорука о 

поништењу поступка дата у складу са Законом о 

јавним набавкама, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерском документацијом. Наиме, у  

поступку предметне набавке несумњиво је утврђено 

да нема приспјелих понуда у одређеном законском 

крајњем року. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. 

став 2.  тачка а) Закона о јавним набавкама, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

  

Број: 02-345-91/19 
Датум: 04. 11. 2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став (4), члана 19. 

став (1), и чл. 25. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14), члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 5/17)  и члана 12 Правилника о 

набавци роба, вршењу услуга и уступању радова 

(„Службени гласник општине Гацко“, бр. 3/16 и 

1/19), Начелник општине Гацко, доноси      

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова 

Асфалтирање прикључака на локалном путу у 

селу Нови Дулићи. 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Асфалтирање прикључака на 

локалном путу у селу Нови Дулићи.  

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 145.000,00 КМ 

(стотинучетрдесетпетхиљада и 00/100 КМ) 

За провођење јавне набавке средства је осигурао 

Буџет општине Гацко. 

Јавна набавка ће се провести путем отвореног 

поступка. 

Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-345-104/19  

 

Члан 2. 

Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем у року од  3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана, 

сљедеће квалификационе структуре: 

- ВСС; 

- ВСС; 

- ВСС. 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из претходног 

става утврдиће се посебном одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев за 

понуду број: 02-345-104/19 од 05.11.2019. године, са 

спецификацијом роба/услуга или предмјером 

радова. 
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Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

При доношењу Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је вриједност предложене набавке  

реално процијењена на тржишту, да су осигурана 

средства за исплату, Средства је обезбједио Буџет 

општине Гацко, предложена одговарајућа врста 

поступка, те да предложени састав комисије по  

стручности одговара предмету јавне набавке. 

 

На темељу утврђеног чињеничног 
стања, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 
 

 

Број: 02-345-104/19 
Датум: 05.11.2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 

70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14) и Препоруке Комисије за 

јавне набавке број:  02-345-104/19 од 05.11.2019. 

године, у поступку јавне набавке  радова – 

Асфалтирање прикључака на локалном путу у селу 

Нови Дулићи, Начелник општине Гацко доноси:  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02-345-104/19 од 06.12.2019. године и 

уговор за јавну набавку радова – Асфалтирање 

прикључака на локалном путу у селу Нови Дулићи, 

додјељује се понуђачу „Старшпед” – д.о.о. Гацко  

понуда број 48/19 од 06.12.2019. године, за 

понуђену цијену од 133.769,00 КМ без ПДВ-а, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Старшпед” – д.о.о. 

Гацко, у  року од 15 дана, рачунајући од дана када су 

сви понуђачи обавијештени о избору најповољнијг 

понуђача.  

 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с достављањем исте 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-104/19 од  05.11.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем отвореног 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 145.000,00 КМ.  

Обавјештење о набавки број: 491-1-3-53-3-36/19 

послато је на објаву дана                         06.11.2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 06.11.2019. године. 

Тендерску документацију са Портала преузело је 

5 понуђача. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-104/19 од 05.11.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

27.11.2019. године. Записник о оцјени понуда бр. 02-

374-104/19 од 27.11.2019. године којом је 

констатовано које су понуде прихватљиве и које 

могу судјеловати у е-аукцији. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

06.12.2019. године записник о оцјени понуда бр: 02-

374-104/19 од 06.12.2019. године са извјештајем о е-

аукцији  и обавјештењем Агенције за јавне набавке 

БиХ о успјешно окончаној аукцији и најповољњијем 

понуђачу након завршетка е-аукције. 

 

У поступку по извјештају о раду  утврђено 

је да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 3,  

- да је благовремено пристигла 3 понуда,  

- нема неблаговремено пристиглих понуда,  

- да је понуда понуђача „Старшпед“ д.о.о. Гацко 

прихватљива.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 



 
 

Број: 8   - Страна: 45   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 30.12.2019.      

 

 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.                                                                           

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила, те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. Изабрани понуђач је 

изабран примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 133.769,00 КМ без ПДВ – а.  

 

   

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1.  

Закона о јавним набавкама  тачка б), одлучено је као 

у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 
 

Број: 02-345-104/19 
Датум: 06.12.2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став1,члана 18. став1,члана 

87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о јавним 

набавкама Босне и Хецеговине („СЛ.гласник БиХ“, 

број 39/14), члана 67. Статута општине Гацко 

(„Сл.гласник општине Гацко“, бр.5/17 и 1/19) и 

члана 12. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Сл.гласник општине Гацко“, 

бр.3/19), Начелник општине Гацко, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О покретању поступка набавке роба 

Набавка малог теренског возила за гашење 

шумских пожара за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице Гацко 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

роба: Набавка малог теренског возила за гашење 

шумских пожара за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице Гацко, 

Процијењена вриједност јавне набавке(без ПДВ-а) 

износи 27.350,00 КМ (двадесетседамхиљада и 

тристапедесет КМ и 00/100). 

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства са посебног рачуна Ватрогасног савеза РС 

Набавка се покреће на основу Одлуке о одобравању 

реализације Плана утрошка финансијских средстава 

Ватрогасног савеза Републике Српске, број: 44-39/19 

од 31.07.2019.године. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-054-36/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ-истраживање 

тржишта,писмени захтјев-приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана , рачунајући од дана 

доношења ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјена понуда спровешће Комисија 

за јавне набавке. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев за понуду 

број: 02-054-36/19 од 29.10.2019 године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

При доношењу Одлуке,Начелник општине 

Гацко се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019 годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату,предлошена одговарајућа врста поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 
 

Број: 02-054-36/19 
Датум: 29.10.2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 
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На основу члана 64. став 1. Економски 

најповољнија понуда, члана 70. ставови 1., 3. и 6. 

Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник БиХ”, број 

39/14), члана 39. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова (“Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 3/16), на препоруку Комисије за јавну 

набавку број: 02-054-36/19 од 18.11.2019. године, у 

поступку јавне набавке роба: “Набавка малог 

теренског возила за гашење шумских  пожара“, 

Начелник општине Гацко, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се препорука Комисије за јавну 

набавку, број: 02-054-36/19 од 18.11.2019. године и 

уговор за јавну набавку робе: : “Набавка малог 

теренског возила за гашење шумских пожара“, 

додјељује се понуђачу „ЛАДА АУТО“ д.о.о. Бања 

Лука, понуда број: 02-054-36/19 од 14. 11. 2019. 

године, за понуђену цијену од 27.200,00 КМ, без 

ПДВ-а, као најбоље оцијењеном.  

 

Члан 2. 

 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 

7/седам/ дана од пријема ове одлуке достави 

оригинале или овјерене копије документације из 

члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама. 

Уколико изабрани понуђач не достави тражену 

документацију у одређеном року, или је достави на 

непрописан и непотпун начин, уговор за јавну 

набавку додјелит ће се другорангираном понуђачу у 

складу са чланом 72. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 3. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „ЛАДА АУТО “ 

д.о.о. Бања Лука  по протоку рока од 15 дана, 

рачунајући од дана од када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољније понуде.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info  истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о 

јавним набавкама.  

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама.  

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-054-36/19 од 29.10.2019. године.  

Јавна набавка је спроведена поступком 

конкурентског захтјева.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 27.350,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491-7-1-49-3-32/19 

послато је на објављивање дана 04. 11. 2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 04. 11. 2019. године. 

 

  Комисија за јавну набавку, именована је 

Одлуком број: 02-054-36/19 од 29.10.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

19.11.2019. године Записник о оцјени понуда број: 

02-054-36/19 од 18.11.2019. године и Препоруку о 

избору најповољнијег понуђача број: 02-054-36/19 

од 18.11.2019. године, у поступку јавне набавке 

робе:“Набавка малог теренског возила за гашење 

шумских пожара“. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено 

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 1,  

- да је благовремено запримљена 1 понуда,  

- да су неблаговремено запримљене 0 понуде,  

- да је понуда понуђача „ЛАДА АУТО“ д.о.о. 

Бања Лука прихватљива.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.   

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач најбоље оцијењен због:                                                                                                         

економски најприхватљивије понуде,  

Рангирање прихватљивих понуда према 

критерију за избор понуде: 

 

 

 

http://www.gacko-rs.info/
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РБ Назив /име/ понуђача Цијена без ПДВ-а 

1. „ЛАДА АУТО “ д.о.о. 

Бања Лука 

27.200,00 КМ 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. а) Економски најповољнија понуда Закона о 

јавним набавкама Економски најповољнија понуда, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке се може изјавити жалба, 

најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-054-36/19 
Датум: 19.11.2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став1, члана 18. став1, 

члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хецеговине 

(„СЛ.гласник БиХ“, број 39/14), члана 67. 

Статута општине Гацко („Сл.гласник општине 

Гацко“, бр. 5/17 и 1/19) и члана 12. Правилника 

о јавним набавкама роба, услуга и радова 

(„Сл.гласник општине Гацко“, бр.3/19), 

Начелник општине Гацко, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О покретању поступка набавке роба 

Уређај за извлачење паре,дима и гасова из 

затвореног 

   простора(димовук),уређаја за одимљавање и 

стварање лаке пјене, 

”1 комплет”, за потребе територијалне 

ватрогасне јединице Гацко 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке роба:Набавка уређаја за извлачење 

пара,димова и гасова из затвореног простора 

(димовук),уређаја за одимљавање и стварање 

лаке пјене, „1 комплет“,за потребе 

територијалне ватрогасне јединице Гацко. 

Процијењена вриједност јавне набавке(без 

ПДВ-а) износи 14.940,00 КМ 

(четнаестхиљададевесточетрдесет КМ и 

00/100). 

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства са посебног рачуна Ватрогасног савеза 

РС 

Набавка се покреће на основу Одлуке о 

одобравању реализације Плана утрошка 

финансијских средстава Ватрогасног савеза 

Републике Српске, број: 55-26/17 од 

25.08.2017.године. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу 

са Законом о јавним набавкама и интерним 

актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-054-37/19. 

 

Члан 2. 

 

Тендерски документ-истраживање 

тржишта,писмени захтјев-приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати 

посебним рјешењем у року од 3 дана, 

рачунајући од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјена понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев за 

понуду број: 02-054-37/19 од 29.10.2019 године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

При доношењу Одлуке,Начелник општине 

Гацко се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки 

за 2019 годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена 

средства за исплату,предлошена одговарајућа 

врста поступка. 

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. oве Oдлуке. 

 

 

Број: 02-054-37/19 
Датум: 29.10.2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 64. став 1. Економски 

најповољнија понуда, члана 70. ставови 1., 3. и 6. 

Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник БиХ”, број 

39/14), члана 39. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова („Службени гласник општине 

Гацко“, бр. 3/16), на препоруку Комисије за јавну 
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набавку број: 02-054-37/19 од 18.11.2019. године, у 

поступку јавне набавке роба: Набавка Уређајa за 

извлачење паре,дима и гасова из затвореног  

простора(димовук),уређаја за одимљавање и 

стварање лаке пјене,”1 комплет”, за потребе 

територијалне ватрогасне јединице Гацко, Начелник 

општине Гацко, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се препорука Комисије за јавну 

набавку, број: 02-054-37/19 од 18.11.2019. године и 

уговор за јавну набавку робе: Набавка Уређајa за 

извлачење паре,дима и гасова из затвореног  

простора(димовук), уређаја за одимљавање и 

стварање лаке пјене, ”1 комплет”, за потребе 

територијалне ватрогасне јединице Гацко, 

додјељује се понуђачу „ВиЗ ЗАШТИТА“ д.о.о. 

Бања Лука, понуда број: 02-054-37/19 од 

14.11.2019. године, за понуђену цијену од 14.000,00 

КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном. 

 

Члан 2. 

 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 

7/седам/ дана од пријема ове одлуке достави 

оригинале или овјерене копије документације из 

члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама. 

Уколико изабрани понуђач не достави тражену 

документацију у одређеном року, или је достави на 

непрописан и непотпун начин, уговор за јавну 

набавку додјелит ће се другорангираном понуђачу у 

складу са чланом 72. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 3. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „ВиЗ ЗАШТИТА“ 

д.о.о. Бања Лука  по протоку рока од 15 дана, 

рачунајући од дана од када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољније понуде.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о 

јавним набавкама.  

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама.  

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-054-37/19 од 29.10.2019. године.  

Јавна набавка је спроведена поступком 

конкурентског захтјева.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 14.940,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491-7-1-50-3-33/19 

послато је на објављивање дана 04. 11. 2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 04. 11. 2019. године. 

 

Комисија за јавну набавку, именована је 

Одлуком број: 02-054-37/19 од 29.10.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

19.11.2019. године Записник о оцјени понуда број: 

02-054-37/19 од 18.11.2019. године и Препоруку о 

избору најповољнијег понуђача број: 02-054-37/19 

од 18.11.2019. године, у поступку јавне набавке робе: 

Набавка Уређајa за извлачење паре,дима и гасова из 

затвореног  простора(димовук),уређаја за 

одимљавање и стварање лаке пјене,”1 комплет”, за 

потребе територијалне ватрогасне јединице Гацко. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено 

да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 3;  

- да су благовремено запримљене 3 понуде;  

- да су неблаговремено запримљене 0 понуде;  

- да су понуде понуђача „ВиЗ ЗАШТИТА“ д.о.о. 

Бања Лука, „МИПЕКС АУТО РС“ д.о.о. Бања 

Лука, и ФИНАНЦ д.о.о Мостар прихватљиве.  

 

У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације.   

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да 

је изабрани понуђач најбоље оцијењен због:                                                                                                         

економски најприхватљивије понуде,  

Рангирање прихватљивих понуда према 

критерију за избор понуде: 

 

http://www.gacko-rs.info/
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Рб Назив /име/ понуђача Цијена без 

ПДВ-а 

1. „ВиЗ ЗАШТИТА “ д.о.о. 

Бања Лука 

14.000,00 КМ 

2. „ФИНАНЦ“  д.о.о.  

Мостар 

14.100,00 КМ 

3. „МИПЕКС АУТО РС“ 

д.о.о.  Бања Лука 

14.900,00 КМ 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. а) Економски најповољнија понуда Закона о 

јавним набавкама Економски најповољнија понуда, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке се може изјавити жалба, 

најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

ове Одлуке. 

 

Број: 02-054-37/19 
Датум: 19.11.2019. 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 
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