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У складу са чланом 70. ст. 1, 2, 3. и 6, чл. 88. и 89. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

БиХ'', број 39/14), а на основу члана 28. став 1. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Језеро, број: 01-014-935/17 од 25.08.2017. године и члана 67. Статута општине 

Језеро (''Службени гласник општине Језеро'', број: 08/18), начелник општине Језеро, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

о избору најповољнијег понуђача  

за јавну набавку“ Реконструкција спортског игралишта у улици 21. Новембар и завршни радови на 

игралишту код Основне школе Вук Караџић'',  Језеро  

 

 

I 

 

На основу достављених понуда у оквиру поступка конкурентски захтјев за достављање 

понуда и обавјештења о јавној набавци на Порталу Агенције за јавне набавке број: 18176-7-3-5/18 

од 27.06.2018 . године, који се односио на набавку за „ Реконструкцију спортског игралишта у 

улици 21. Новембар и завршни радови на игралишту код Основне школе Вук Караџић“ ,проведен 

је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда. 

Анализом једне пристигле понуде те примјеном критерија, најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде“, Комисија за јавну набавку је актом, број: 01-014-897/18-4 од 06.07.2018. 

године утврдила је да је понуда: 

 

 

 

1. „МАВАС '' д.о.о Мркоњић Град- технички задовољавајућа, стога је и прихваћена са 

понуђеном цијеном од 23.539,20 КМ без ПДВ-а, а са ПДВ 27.540,86 КМ.  
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II 

 

С тога, понуђач ''МАВАС''д.о.о. Мркоњић Град изабран је за најповољнијег понућача за 

грађевинске радове у наведеној јавној набавци са најнижом цијеном од 23.539,20КМ без ПДВ-а, а 

са ПДВ 27.540,86 КМ.  

Цијенећи наведено уговорни орган доноси одлуку као у диспозитиву. 

 

 

 

III 

 

По истеку рока за жалбу, односно по окончању поступка по жалби, Уговорни орган ће позвати 

изабраног понуђача ради закључивања одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна 

права и обавезе у складу са захтјевима из Тендерске документације и законским прописима који 

регулишу поступак уговарања. 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

 

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да 

је Уговорни орган у току поступка избора најповољнијег понуђача извршио повреду одредби 

Закона о јавним набавкама или подзаконских аката, има право, у писаној форми, уложити жалбу у 

року од пет (5) дана од дана пријема обавјештења и одлуке о избору најповољнијег понуђача, 

односно од дана када је сазнао за повреду. 

 

 

 

                                                                                   
Доставити: 

- Одабраном Понуђачу 

- Административна служба 

Комисија за ЈН 

     -      спис 

      -     а/а                                                                                                           Начелник општине 

 

                                                                                                          Снежана Ружичић,дипл.правник. с.р. 


