
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК 

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

 

Број: 02-404-25/20                                                                                                                                                  

Дана: 27.03.2020. године                                                              
 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став (1), (3) и (6) Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова Општине Вишеград („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 14/14), на препоруку Комисије за јавну набавку број  
02-404-25/20 од 26.03.2020. године,  начелник општине д о н о с и:  

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве обавјештења 
за набавку радова: додатни и непредвиђени радови,  ЛОТ 1 изградња дјечијег 

игралишта (нивелисање површине дјечијег игралишта са одводњом и израдом кишне 
канализације) 

  

Члан 1. 
Поступак јавне набавке  покренут је одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број 02-404-25/20 од 11.03.2020. године, који се односи на додатне и 
непредвиђене радове,  ЛОТ 1 изградња дјечијег игралишта (нивелисање површине 
дјечијег игралишта са одводњом и израдом кишне канализације) 

 

Јавна набавка је проведена путем преговарачког поступка без објаве 
обавјештења, а основне иформације о набавци су објаљене на званичном сајту општине 
Вишеград 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је  29.059,82 КМ. 
             Понуду је доставио позвани понуђач Комунално предузеће „Комуналац“ 

а.д. Вишеград, са којима је потписан основни уговор број 02-404-173/18 од 24.01.2019 

            

Члан 2. 
Комисија за јавну набавку је благовремено и правилно извршила отварање и оцјену 

квалификованости и достављене почетне (коначне) понуде, те провела преговор са 
понуђачом о чему је сачинила одговарајући записнике, у коме је утврђено сљедеће:  

- Да је  благовремено запримљена једна понуда у фази предквалификације, 

- Да је благовремено запримљена понуда квалификованог понуђача након позива 
за достављање почетне понуде, 

- Да је понуда понуђача Комунално предузеће„Комуналац“ а.д. Вишеград 

прихватљива квалификована, тј. испуњава услове из тендерске документације, 
- Да је након спроведених преговора утврђена цјена (вриједност) радова. 
 

Члан 3. 
Након подношења почетне понуде која се сматра и коначном и проведеног преговора са 
понуђачем Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. Вишеград утврђена је вриједност 
радова у износу од 28.717,95 КМ без ПДВ-а, односно  33.600,00 КМ са ПДВ-ом. 

 



 

 

Члан 4. 
 Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу            

Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. Вишеград,  по истеку рока од 15 (петнаест) дана 
од дана објављивање добровољног ех анте обавјештења о транспарентности.    

 

Члан 5. 
 Ова Одлука објавиће се названичној интернет страници Општине Вишеград 
истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке сходно 
члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 
 

Члан 6. 
 Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од 
дана објављивања добровољног ех анте обавјештења о транспарентности у складу са 
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 
 

Члан 7. 
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је 
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине. 

 

 

 

 

 

      Обрађивач:                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 ______________________                                            _________________________________ 

    Радмило Михајловић                                                       Младен Ђуревић, инж. геодезије   

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ:                                                                   
1. Понуђачу,                                                                        

2. а/а                                                                 
 


