
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
НАЧЕЛНИК 

Андрићград б.б., тел/факс: 058/620-226 и 620-602, е-mail: nacvgd@teol.net 

 
Број: 02-404-3/18                                                                                                                                                 
Дана: 23.02.2018. године                                                              

 
На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став (1), (3) и (6) и члана 72. став (3) 

тачка ц) и ф) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, 
број 39/14), на препоруку Комисије за јавну набавку број  02-404-3/18 од 22.02.2018. 
године,  начелник општине д о н о с и  
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ ДРУГОРАНГИРАНОГ ПОНУЂАЧА  

 
Члан 1. 

Прихвата се препорука комисије  за јавну набавку број 02-404-3/18 од 
22.02.2018. године, те се уговор за јавну набавку, која се односи на извођење радова на 
регулацији ријеке Рзав у зони спортске дворане (фаза II), додјељује другорангираном 
понуђачу „Романијапутеви“ а.д. Соколац, понуда број 02/05-284/18 од 01.02.2018. 
године за понуђену цијену у износу од 521.831,45 КМ (понуђач је ослобођен плаћања 
ПДВ-а у складу са оквирним споразумом за пројекте који се финансирају из ИПА Фонда 
(„Службени гласник БиХ-Међународни уговори“, број 6/08). 

 
Члан 2.  

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу             
„Романијапутеви“ а.д. Соколац, по истеку рока од 15 (петнаест) дана рачунајући од дана 
када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.  

 
Члан 3. 

Ова Одлука објавиће се на веб страници Општине Вишеград 
(www.opstinavisegrad.com)  истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у 
поступку јавне набавке сходно члану 70. став (6) Закона јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине, те се Одлука број 02-404-3/18 од 19.02.2018. године ставља ван 
снаге. 
 

Образложење 
Уговорни орган је на основу Препоруке комисије за јавну набавку број 02-404-3/18 

од 16.02.2018. године, донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 02-404-3/18 од 
19.02.2018. године, којом је уговор додијељен понуђачу „Технометал“ д.о.о. Власеница. 
Одлука о избору најповољнијег понуђача и Обавјештење о резултату поступка јавне 
набавке број 02-404-3/18 од 19.02.2018. године благовремено су достављени наведеном 
понуђачу. 



 

 

Међутим, понуђач „Технометал“ д.о.о. Власеница је писменим путем дана 
21.02.2018. године обавијестио уговорни орган да није у могућности потписати уговор за 
предметну набавку, из разлога што је изабран као најповољнији понуђач у још четири 
поступка јавних набавки за које је раније поднио понуде, тако да из техничких разлога, 
односно недостатка слободних капацитета, није у стању да приступи извођењу радова који 
су предмет јавне набавке. 

Након утврђених чињеница, Комисија за јавну набавку је дала препоруку број     
02-404-3/18 од 22.02.2018. године да се уговор додијели другорангираном понуђачу 
„Романијапутеви“ а.д. Соколац. 

Из горе наведених разлога,  а у складу са чланом 72. став (3) тачка ц) и ф) Закона о 
јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ“, број 39/14), одлучено је као у члану 1. 
ове одлуке. 

            
 

         
 
            Обрађивач:                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 ______________________                                                  _______________________________ 
      Јадранка Глуховић                                                           Младен Ђуревић,  инж. геодезије 
 
 
 
ДОСТАВИТИ:                                                                   
1. Понуђачима,                                                                        
2. а/а                                                             


