
 

Број: 08-054-14/19 
Датум: 22.03.2019. године 
 
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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

14/19 од 22.03.2019. године, у поступку јавне набавке - Набавка материјала по 

спецификацији и одржавање јавне расвјете на подручју општине Теслић, 

Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-14/19 од 

22.03.2019. године и уговор за јавну набавку “Набавка материјала по 

спецификацији и одржавање јавне расвјетена подручју општине Теслић“, 

додјељује се понуђачу „САША ТРЕЈД“ д.о.о. Добој, Плочник бб, понуда број: 3, од 

21.03.2019. године,  за понуђену цијену 30.062,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „САША 

ТРЕЈД“ д.о.о. Добој, Плочник бб, по протеку рока од 15 дана рачунајући од дана 

када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-14/19 од 13.03.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 41.000 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 643-7-3-10-3-3/19 послато је на објаву дана 

13.03.2019. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 13.03.2019. 

године. Тендерску документацију је преузело шеснаест понуђача. Такође, 

тендерска документација је писменим путем послата на три адресе. Комисија за 

јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-13/19 од 13.03.2019. године. 

Дана, 16.02.2018. године са почетком у 12:15 часова, Комисија је заказала 

отварање понуда, а понуду су предала два понуђача. Након отварања понуда, 

Комисија је констатовала да су све понуде прихватљиве.  

Разматрајући прихватљиве понуде, у наставку слиједи коначна ранг листа: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Теслић 31.612,00 

2. „ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Теслић 40.601,00 

3. „ДОС ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Бања Лука 30.062,00 

 „САША ТРЕЈД“ д.о.о. Добој  

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 22.03.2019. године Извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 



  



Број: 08-054-22/19 
Датум: 15.04.2019. године 
 
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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

22/19 од 15.04.2019. године, у поступку јавне набавке- Радови на санацији 

градских улица и тротоара (крпање ударних рупа), Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-22/19 од 

04.04.2019. године и уговор за јавну набавку “Санација градских асфалтних улица 

и тротоара (крпање ударних рупа)“, додјељује се понуђачу „ПЛАНУМ“ д.о.о. Теслић,  

Карађорђева Л-Г2, понуда број: 59-04/19, од 12.04.2019. године, за понуђену 

цијену 24.000,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„ПЛАНУМ“ д.о.о. Теслић,  Карађорђева Л-Г2, по протеку рока од 10 дана рачунајући 

од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за финансије 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-22/19 од 04.04.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Обавјештење о набавки број: 643-7-3-31-3-10/18 послато је на објаву дана 

26.04.2018. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 26.04.2018. 

године. Тендерска документација је објављена на порталу Агенције за јавне 

набавке, а документацију је преузело десет понуђача. Такође, писмено 

обавјештење о објави тендера је упућено ка три понуђача. Комисија за јавну 

набавку именована је Рјешењем број: 02-111-39/19 од 04.04.2019. године. 

Дана, 15.04.2019. године са почетком у 12:15 часова, Комисија је заказала 

отварање понуда, а понуду је предало пет понуђача. Након отварања понуда, 

Комисија је констатовала да је приспјела само једна понуда. Понуда је 

прихватљива, а у наставку слиједи ранг листа: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. ПЛАНУМ д.о.о. из Теслића 24.000,00 КМ 

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 15.04.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



Број: 08-054-19/19 

Датум: 17.04.2019. године 

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), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

19/19 од 16.04.2019. године, у поступку јавне набавке- Израда хоризонталне 

сигнализације на градским асфалтним улицама у Теслићу, Начелник општине је 

донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-19/19 од 

16.04.2019. године и уговор за јавну набавку “ИЗРАДА ХОРИЗОНТАЛНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ АСФАЛТНИМ УЛИЦАМА У ТЕСЛИЋУ”, додјељује се 

понуђачу „ДЕЛИЋ СИГНАЛИЗАЦИЈА“ Д.О.О, БИХАЋ, понуда број: 2, од 

12.04.2019. године,  за понуђену цијену 10.986,01 КМ без ПДВ-а, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „ДЕЛИЋ 

СИГНАЛИЗАЦИЈА“ Д.О.О, БИХАЋ, по истеку 15 дана, рачунајући од дана када је 

понуђач обавјештен о избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке и 

заједничке послове.  

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за финансије 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


Образложење 
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-19/19 од 01.04.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 14.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 08-054-19/19 послато је на објаву дана 02.04.2019.  

године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 02.04.2019.  . године. 

Тендерска документација је објављена на Порталу Агенције. Захтјев за доставу 

понуда упућен је ка три понуђача. Тендерску документацију је преузело дванаест 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-36/19 од 

01.04.2019. године. 

На позив  су се пријавила три понуђача. Након отварања понуда, комисија је 

констатовала да су све понуде прихватљиве. 

Критеријум за одабир најповољнијег понуђача је „најнижа технички 

задовољавајућа цијена“, а у наставку слиједи ранг листа понуда: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „САЦОМ“ Д.О.О, ИЛИЈАШ 13.999,00 

2. „ДЕЛИЋ СИГНАЛИЗАЦИЈА“ Д.О.О, БИХАЋ 14.000,38 

3. „БУЉАН ЦЕСТЕ“ Д.О.О, КРЕШЕВО 17.672,48 

У складу са тендерском документацијом, након рачунске провјере понуда и 

формирања ранг листе, заказана је е-аукција за дан 15.04.2019. године са 

почетком 09:30 часова. Након проведене е-аукције, ранг листа је следећа: 

Назив / име понуђача 

Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст, а након 

проведене е-аукције 

1. „ДЕЛИЋ СИГНАЛИЗАЦИЈА“ Д.О.О, БИХАЋ  10.986,01 

2. „САЦОМ“ Д.О.О, ИЛИЈАШ 11.000,00 

3. „БУЉАН ЦЕСТЕ“ Д.О.О, КРЕШЕВО 17.672,48 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 11.04.2017. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, а у складу са чланом 69. 

Закона, одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 



Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 



  



Број: 08-054-25/19 

Датум: 19.04.2019. године 

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), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

25/19 од 19.04.2019. године, у поступку јавне набавке- Набавка грађевинског 

материјала за одржавање мостова, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-25/19 од 

19.04.2019. године и уговор за јавну набавку “ Набавка грађевинског материјала за 

одржавање мостова“, додјељује се следећим понуђачима: 

 
РБ 

ЛОТА 

 
НАЗИВ И ОПИС ЛОТА 

НАЗИВ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И БРОЈ 
ПОНУДЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 
ПОНУДЕ БЕЗ 

ПДВ-а са 
ПОПУСТОМ (КМ) 

1. ЛОТ 1: Материјал за 
бетонирање мостова 

„ГРАДИТЕЉ“ а.д. Теслић 29.215,50 

2. ЛОТ 2: Дрвена грађа и 
придружени артикли 

„ЕЛГРАД“ д.о.о Теслић 30.000,00  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраним понуђачима по 

протеку рока од 15 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о 

избору најповољнијих понуда за свих осам лотова. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  истовремено 

с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

Члан 5. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за финансије 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 
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 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: 08-054-25/19 од 05.04.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а по лотовима је како слиједи: 

РБ НАЗИВ И ОПИС ЛОТА ПРОЦЈЕЊЕНА 
ВРИЈЕДНОСТ 
БЕЗ ПДВ-А У 
КМ 

1. ЛОТ 1: Материјал за бетонирање мостова 25.000,00 
2. ЛОТ 2: Дрвена грађа и придружени артикли 24.000,00 
 

Обавјештење о набавки број: 643-7-1-19-3-8/19 послато је на објаву дана 

08.04.2019. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 08.04.2019.  

године. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-42/19 од 

05.04.2019. године. Тендерску документацију је преузело девет понуђача. 

Комисија је заказала  јавно отварање понуда за дан 19.04.2019. године са почетком 

у 12:15 часова. На тендер су се пријавила два понуђача, а након што су отворене 

све понуде, констатовано је да су све понуде прихватљиве, односно, да испуњавају 

услове из тендерске документације. 

У наставку слиједе пријављени понуђачи по сваком лоту: 

ЛОТ 1: МАТЕРИЈАЛ ЗА БЕТОНИРАЊЕ МОСТОВА 

Број понуде Назив понуђача 
1. Градитељ а.д, Теслић 
 

ЛОТ 2: ДРВЕНА ГРАЂА И ПРИДРУЖЕНИ АРТИКЛИ 

Број понуде Назив понуђача 
1. Елград д.о.о, Теслић 
 

Критеријум за одабир понуде је „најнижа технички задовољавајућа цијена“, а 

у наставку слиједи ранг листа понуђача за оба лота: 

ЛОТ 1: МАТЕРИЈАЛ ЗА БЕТОНИРАЊЕ МОСТОВА 

Назив / име понуђача Понуђена цијена (без ПДВ-а), 



укључујући и попуст 

1 „ГРАДИТЕЉ“ а.д. Теслић 29.215,80 КМ 

 

ЛОТ 2: ДРВЕНА ГРАЂА И ПРИДРУЖЕНИ АРТИКЛИ 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ЕЛГРАД“ д.о.о Теслић 30.000,00 КМ 

 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

  



 

Број: 08-054-21/19 

Датум: 10.05.2019. године 

 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

21/19 од 10.05.2019. године, у поступку јавне набавке- Радови одржавању 

некатегорисаних путева у 2019. години, Начелник општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-21/19 од 

10.05.2019. године и уговор за јавну набавку “Радови на  одржавању 

некатегорисаних путева у 2019. години“, додјељује се следећим понуђачима: 

 

РБ НАЗИВ И ОПИС ЛОТА ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ 

И БРОЈ ПОНУДЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 

ПОНУДЕ БЕЗ 

ПДВ-а 

1. Рајшева, Блатница, Јасеница и 
Младиковине 

РД“ ДРАГОН 

КОМПАНИ“ МАРИЈАНА 

ЂУРИЋ С.П., Понуда 

број 7. 

18.720,00 

2. Растуша, Укриница, Чечава „ПЛАНУМ“ Д.О.О, 

Понуда број 10. 

25.680,00 

3. Петковићи, Угодновић, 

Узвинска и Луг Марковић 

РД“ ДРАГОН 

КОМПАНИ“ МАРИЈАНА 

ЂУРИЋ С.П., Понуда 

број 7. 

20.520,00 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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4. Витковци, Врела, Горња 

Радња, Жарковина и Доњи 

Ружевић 

„ПЛОСКО“ Д.О.О, 

Понуда број 9. 

22.127,85 

5. Центар, Ново Насеље, Мала 
Усора, Стењак, Бања Врућица, 

Доња Врућица, Каменица, 
Комушина, Слатина и 

Студенци 

„ГРАДИТЕЉ“ А.Д., 

Понуда број 8. 

17.639,10 

6. Горњи Теслић, Густи Теслић, 

Ђулић, Ирице, Барић и Луг 

Барић 

„ГРАДИТЕЉ“ А.Д., 

Понуда број 8. 

20.227,00 

7. Бања Влајићи, Бардаци, 

Влајићи, Гомијеница, 

Радешићи и Рудник 

ГРАЂЕВИНСКА 

ОПЕРАТИВА СВЕТО 

РАДЕШИЋ С.П., Понуда 

број 6. 

17.890,00 

8. Горњи Булетић, Доњи 

Булетић, Прибинић и Очауш 

„ПЛОСКО“ Д.О.О, 

Понуда број 9. 

22.631,35 

9. Осивица, Горњи Ружевић, 

Доњи Ранковић и Горњи 

Ранковић 

„ДЕКОР ГРАДЊА“ Д.О.О, 

Понуда број 5. 

24.000,00 

10. Парлози, Шњеготина Горња и 

Горње Липље 

„ПЛАНУМ“ Д.О.О, 

Понуда број 10. 

15.275,00 

 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраним понуђачима по 

протеку рока од 15 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о 

избору најповољнијих понуда за свих осам лотова. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  истовремено 

с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

 

http://www.opstinateslic.com/


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: 08-054-21/19 од 09.04.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а по лотовима је како слиједи: 

РБ НАЗИВ И ОПИС ЛОТА ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

БЕЗ ПДВ-А У 

КМ 

1. Рајшева, Блатница, Јасеница и Младиковине 25.000,00 

2. Растуша, Укриница, Чечава 25.000,00 

3. Петковићи, Угодновић, Узвинска и Луг Марковић 25.000,00 

4. Витковци, Врела, Горња Радња, Жарковина и Доњи 

Ружевић 

22.000,00 

5. Центар, Ново Насеље, Мала Усора, Стењак, Бања Врућица, 
Доња Врућица, Каменица, Комушина, Слатина и Студенци 

22.000,00 

6. Горњи Теслић, Густи Теслић, Ђулић, Ирице, Барић и Луг 

Барић 

22.000,00 

7. Бања Влајићи, Бардаци, Влајићи, Гомијеница, Радешићи и 

Рудник 

22.000,00 

8. Горњи Булетић, Доњи Булетић, Прибинић и Очауш 22.000,00 

9. Осивица, Горњи Ружевић, Доњи Ранковић и Горњи 

Ранковић 

22.000,00 

10. Парлози, Шњеготина Горња и Горње Липље 22.000,00 

Обавјештење о набавки број: 643-1-3-20-3-9/19 послато је на објаву дана 

09.04.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 09.04.2019.  

године. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-37/19 од 

05.04.2019. године. Комисија је заказала отварање понуда за дан 30.04.2019. 

године са почетком у 12:15 часова. На тендер се пријавило ЈЕДАНАЕСТ понуђача, а 



након што су отворене све понуде, констатовано је да је ДЕСЕТ понуда 

прихватљиво. Наиме, након што је комисија отворила понуде, констатовала је да 

понуда ЗД „ДЕРОЊИЋ КОП“, ТЕСЛИЋ, није прихватљива а из разлога што није 

прописно упакована, односно није упакована у складу са тачком 8.1.4. тендерске 

документације.  

Накокон утврђивања најниже понуђених цијена, рачунске провјере и проведене е-

аукције, а уважавајући тачку 6.1.2. тендерске документације, у наставку слиједи 

ранг листа за свих 10 лотова: 

ЛОТ 1- Рајшева, Блатница, Јасеница и Младиковине 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ДРАГОН КОМПАНИ“ С.П. 18.720,00 

2 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

28.380,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 30.400,00 

4 „ПЛОСКО“ Д.О.О 30.800,00 

5 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 39.300,00 

6 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 41.775,00 

 

ЛОТ 2- Растуша, Укриница, Чечава 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 25.680,00 

2 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

25.710,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 30.400,00 

4 „ПЛОСКО“ Д.О.О 30.800,00 

5 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 32.575,00 

 

ЛОТ 3- Петковићи, Угодновић, Узвинска и Луг Марковић 

Назив / име понуђача Понуђена цијена (без ПДВ-а), 



укључујући и попуст 

1 „ДРАГОН КОМПАНИ“ С.П. 20.520,00 

2 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

28.380,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 30.400,00 

4 „ПЛОСКО“ Д.О.О 30.800,00 

5 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 39.900,00 

6 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 41.875,00 

 

ЛОТ 4- Витковци, Врела, Горња Радња, Жарковина и Доњи Ружевић 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 ПЛОСКО“ Д.О.О 22.127,85 

2 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 22.150,00 

3 
„ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И 

ЈАВНИ ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

4 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 29.950,00 

5 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 32.875,00 

 

ЛОТ 5- Центар, Ново Насеље, Мала Усора, Стењак, Бања Врућица, Доња Врућица, 

Каменица, Комушина, Слатина и Студенци 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ГРАДИТЕЉ“ А.Д. 17.639,10 

2 
ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА СВЕТО 

РАДЕШИЋ С.П. 

17.660,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 24.580,00 

4 
ЈАВНИ ПРЕВОЗ И ГРАЂЕВИНСКА 

МЕХАНИЗАЦИЈА, Станко Игњић СП 

25.830,00 



5 „ПЛОСКО“ Д.О.О 26.800,00 

6 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 27.200,00 

7 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 29.475,00 

 

ЛОТ 6-  Горњи Теслић, Густи Теслић, Ђулић, Ирице, Барић и Луг Барић 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ГРАДИТЕЉ“ А.Д. 20.227,00 

2. „ПЛОСКО“ Д.О.О 20.248,75 

3. „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 22.700,00 

4. „ТРАНСКОП ЂУРИЋ“ Д.О.О 23.595,00 

5. 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

6. „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 28.450,00 

7. „ПЛАНУМ“ Д.О.О 30.625,00 

 

ЛОТ 7- Бања Влајићи, Бардаци, Влајићи, Гомијеница, Радешићи и Рудник 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1  „ГРАДИТЕЉ“ А.Д. 17.869,10 

2 
ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА СВЕТО 

РАДЕШИЋ 

17.890,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 22.700,00 

4 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

5 „ПЛОСКО“ Д.О.О 26.800,00 

6 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 27.750,00 



7 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 29.875,00 

 

ЛОТ 8- Горњи Булетић, Доњи Булетић, Прибинић и Очауш 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ПЛОСКО“ Д.О.О 22.631,35 

2 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 22.654,00 

3 „ТРАНСКОП ЂУРИЋ“ Д.О.О 23.805,00 

4 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

5 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 32.825,00 

6 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 35.850,00 

 

ЛОТ 9- Осивица, Горњи Ружевић, Доњи Ранковић и Горњи Ранковић  

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1  „ДЕКОР ГРАДЊА“ Д.О.О 24.000,00 

2 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 24.100,00 

3 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

4 „ПЛОСКО“ Д.О.О 26.800,00 

5 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 28.275,00 

6 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 31.650,00 

 

ЛОТ 10- Парлози, Шњеготина Горња и Горње Липље  

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 15.275,00 



2 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

15.300,00 

3 „ТРАНСКОП ЂУРИЋ“ Д.О.О 25.730,00 

4 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 26.600,00 

5 „ПЛОСКО“ Д.О.О 26.800,00 

6 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 31.950,00 

 

На основу претходно наведеног,  Комисија за јавну набавку доставила је дана 

10.05.2019. године Извјештај о оцјени понуда  и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



Број: 08-054-44/19 

Датум: 26.07.2019. године 

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), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

44/19 од 11.06.2019. године, у  отвореном поступку јавне набавке - Вршење услуга 

заједничке комуналне потрошње на јавном зеленилу, јавној хигијени и зимској 

служби општине Теслић, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-44/19 од 

26.07.2019. године и уговор за јавну набавку  “Вршење услуга заједничке комуналне 

потрошње на јавном зеленилу, јавној хигијени и зимској служби општине Теслић“, 

додјељује се понуђачу КП „Комуналац Теслић“ из Теслића, Краља Петра I бб., 

понуда број: 1, од 24.07.2019. године,  за понуђену цијену 379.988,75 КМ, без ПДВ-а, 

као најбоље оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу КП 

„Комуналац Теслић“ ад Теслић, по протеку рока од 15 дана рачунајући од дана 

када је понуђач обавјештен о избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено комуналне 

послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за финансије 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 
 

http://www.opstinateslic.com/


Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-44/19 од 11.06.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 380.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 643-1-2-37-3-13/19 послато је на објаву дана 

11.06.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 11.06.2019. 

године.  

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-75/19 од 

24.06.2019. године. 

На позив се пријавио један понуђач. Након отварања понуда, утврђено је да се 

понуђач квалификова и да је понуда технички задовољавајућа. 

Критеријум за одабир најповољнијег понуђача је „најнижа технички 

задовољавајућа цијена“, а у наставку слиједи ранг листа понуда: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. КП „Комуналац“ а.д. Теслић 379.988,75 

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 26.07.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

  



 

Број: 08-054-21/19 

Датум: 09.08.2019. године 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Одјељења за стамбено комуналне 

послове број: 05-37-1.125/19 од 08.08.2019. године, у поступку јавне набавке- 

Радови одржавању некатегорисаних путева у 2019. години- ЛОТ 8, Начелник 

општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Одјељења за стамбено комуналне послове бој 05-37-

1.125/19 године, те се након раскида уговора са прворангираним понуђачем,  

уговор за јавну набавку “Радови на  одржавању некатегорисаних путева у 2019. 

години“, додјељује се следећим понуђачима: 

 

РБ НАЗИВ И ОПИС ЛОТА ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ 

И БРОЈ ПОНУДЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 

ПОНУДЕ БЕЗ 

ПДВ-а 

8. ЛОТ 8- Горњи Булетић, Доњи 

Булетић, Прибинић и Очауш 

„ЕЛЕКТРОН- МС“ Д.О.О, 22.654,00 

 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу. 

 

Члан 3. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 



За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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: 08-054-21/19 од 09.04.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а по лотовима је како слиједи: 

РБ НАЗИВ И ОПИС ЛОТА ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

БЕЗ ПДВ-А У 

КМ 

1. Рајшева, Блатница, Јасеница и Младиковине 25.000,00 

2. Растуша, Укриница, Чечава 25.000,00 

3. Петковићи, Угодновић, Узвинска и Луг Марковић 25.000,00 

4. Витковци, Врела, Горња Радња, Жарковина и Доњи 

Ружевић 

22.000,00 

5. Центар, Ново Насеље, Мала Усора, Стењак, Бања Врућица, 
Доња Врућица, Каменица, Комушина, Слатина и Студенци 

22.000,00 

6. Горњи Теслић, Густи Теслић, Ђулић, Ирице, Барић и Луг 

Барић 

22.000,00 

7. Бања Влајићи, Бардаци, Влајићи, Гомијеница, Радешићи и 

Рудник 

22.000,00 

8. Горњи Булетић, Доњи Булетић, Прибинић и Очауш 22.000,00 

9. Осивица, Горњи Ружевић, Доњи Ранковић и Горњи 22.000,00 

http://www.opstinateslic.com/


Ранковић 

10. Парлози, Шњеготина Горња и Горње Липље 22.000,00 

Обавјештење о набавки број: 643-1-3-20-3-9/19 послато је на објаву дана 

09.04.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 09.04.2019.  

године. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-37/19 од 

05.04.2019. године. Комисија је заказала отварање понуда за дан 30.04.2019. 

године са почетком у 12:15 часова. На тендер се пријавило ЈЕДАНАЕСТ понуђача, а 

након што су отворене све понуде, констатовано је да је ДЕСЕТ понуда 

прихватљиво. Наиме, након што је комисија отворила понуде, констатовала је да 

понуда ЗД „ДЕРОЊИЋ КОП“, ТЕСЛИЋ, није прихватљива а из разлога што није 

прописно упакована, односно није упакована у складу са тачком 8.1.4. тендерске 

документације.  

Накокон утврђивања најниже понуђених цијена, рачунске провјере и проведене е-

аукције, а уважавајући тачку 6.1.2. тендерске документације, у наставку слиједи 

ранг листа за свих 10 лотова: 

ЛОТ 1- Рајшева, Блатница, Јасеница и Младиковине 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ДРАГОН КОМПАНИ“ С.П. 18.720,00 

2 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

28.380,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 30.400,00 

4 „ПЛОСКО“ Д.О.О 30.800,00 

5 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 39.300,00 

6 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 41.775,00 

ЛОТ 2- Растуша, Укриница, Чечава 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 25.680,00 

2 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

25.710,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 30.400,00 



4 „ПЛОСКО“ Д.О.О 30.800,00 

5 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 32.575,00 

ЛОТ 3- Петковићи, Угодновић, Узвинска и Луг Марковић 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ДРАГОН КОМПАНИ“ С.П. 20.520,00 

2 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

28.380,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 30.400,00 

4 „ПЛОСКО“ Д.О.О 30.800,00 

5 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 39.900,00 

6 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 41.875,00 

ЛОТ 4- Витковци, Врела, Горња Радња, Жарковина и Доњи Ружевић 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 ПЛОСКО“ Д.О.О 22.127,85 

2 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 22.150,00 

3 
„ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И 

ЈАВНИ ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

4 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 29.950,00 

5 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 32.875,00 

ЛОТ 5- Центар, Ново Насеље, Мала Усора, Стењак, Бања Врућица, Доња Врућица, 

Каменица, Комушина, Слатина и Студенци 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ГРАДИТЕЉ“ А.Д. 17.639,10 

2 
ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА СВЕТО 

РАДЕШИЋ С.П. 

17.660,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 24.580,00 



4 
ЈАВНИ ПРЕВОЗ И ГРАЂЕВИНСКА 

МЕХАНИЗАЦИЈА, Станко Игњић СП 

25.830,00 

5 „ПЛОСКО“ Д.О.О 26.800,00 

6 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 27.200,00 

7 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 29.475,00 

ЛОТ 6-  Горњи Теслић, Густи Теслић, Ђулић, Ирице, Барић и Луг Барић 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ГРАДИТЕЉ“ А.Д. 20.227,00 

2. „ПЛОСКО“ Д.О.О 20.248,75 

3. „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 22.700,00 

4. „ТРАНСКОП ЂУРИЋ“ Д.О.О 23.595,00 

5. 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

6. „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 28.450,00 

7. „ПЛАНУМ“ Д.О.О 30.625,00 

ЛОТ 7- Бања Влајићи, Бардаци, Влајићи, Гомијеница, Радешићи и Рудник 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1  „ГРАДИТЕЉ“ А.Д. 17.869,10 

2 
ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА СВЕТО 

РАДЕШИЋ 

17.890,00 

3 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 22.700,00 

4 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

5 „ПЛОСКО“ Д.О.О 26.800,00 

6 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 27.750,00 

7 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 29.875,00 



ЛОТ 8- Горњи Булетић, Доњи Булетић, Прибинић и Очауш 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ПЛОСКО“ Д.О.О 22.631,35 

2 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 22.654,00 

3 „ТРАНСКОП ЂУРИЋ“ Д.О.О 23.805,00 

4 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

5 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 32.825,00 

6 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 35.850,00 

ЛОТ 9- Осивица, Горњи Ружевић, Доњи Ранковић и Горњи Ранковић  

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1  „ДЕКОР ГРАДЊА“ Д.О.О 24.000,00 

2 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 24.100,00 

3 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

24.580,00 

4 „ПЛОСКО“ Д.О.О 26.800,00 

5 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 28.275,00 

6 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 31.650,00 

ЛОТ 10- Парлози, Шњеготина Горња и Горње Липље  

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ПЛАНУМ“ Д.О.О 15.275,00 

2 
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ, Станко Игњић СП 

15.300,00 

3 „ТРАНСКОП ЂУРИЋ“ Д.О.О 25.730,00 

4 „ЕЛЕКТРОН-МС“ Д.О.О 26.600,00 



5 „ПЛОСКО“ Д.О.О 26.800,00 

6 „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. 31.950,00 

Уговори су закључаних за свих 10 лотова, реализација је отпочела, осим за ЛОТ 8 , 

гдје је због одбијања извршења налога, упућен приједлог за раскид уговора и 

додјелу другорангираном понуђачу ЕЛЕКТРОН- МС Д.О.О 

 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

  



Број: 08-054-23/19 

Датум: 15.04.2019. године 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

23/19 од 15.04.2019. године, у поступку јавне набавке- Хватање и збрињавање 

напуштених паса на подручју општине Теслић, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-23/19 од 

15.04.2019. године и уговор за јавну набавку за оба лота “ХВАТАЊЕ И 

ЗБРИЊАВАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ”, додјељује 

се понуђачу ЗТР „Јава“, Бојан Веселица с.п., Прњавор, понуда број: 1, од 

15.04.2019. године,  за понуђену цијену 10.000,00 КМ без ПДВ-а, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу ЗТР 

„Јава“, Бојан Веселица с.п., Прњавор у року од 10 дана рачунајући од дана када је 

понуђач обавјештен о избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за инспекцијске 

послове.  

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-23/19 од 05.04.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке, без ПДВ-а је 10.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 643-7-2-18-3-7/19 послато је на објаву дана 

05.04.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 05.04.2019.  

године. Захтјев за доставу понуда упућен је ка три понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-40/19 од 

05.04.2019. године. 

 Тендерску документацију са сајта Агенције је преузело шест потенцијалних 

понуђача. На позив се пријавио један понуђач. Након отварања понуде, утврђено је 

да је понуда прихватљива и технички задовољавајућа, те препоручује се да се 

уговор потпише са понуђачем ЗТР „Јава“, Бојан Веселица с.п., Прњавор и поступак 

оконча у складу са чланом 69. Закона. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 15.04.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



  



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Број: 08-054-24/19 

Датум: 01.07.2019. године 

На основу члана 69. став (2) тачка а), д), члана 70. ст. 4.,  Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, у поступку јавне набавке- Одржавање локалних 

путева на подручју општине Теслић, ЛОТ 1- Поправка ванасфалтних површина, 

Начелник општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Поништава се поступак јавне набавке број: 08-054-24/19 а из разлога што нити 

једна понуда није пристигла, а након што су понуђачи одустали од даљњег 

поступка и реализације јавне набавке. 

Члан 2. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке и 

заједничке послове. 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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: 08-054-24/19 од 05.04.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 50.000,00 КМ. 

На тендер се пријавила 2 понуђача, те након отварања понуда, утврђена је следећа 

ранг листа: 

Назив / име понуђача Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-

http://www.opstinateslic.com/


а), укључујући и попуст 

1. „ПЛОСКО“ Д.О.О, ДОБОЈ 53.050,00 

2. „ПЛАНУМ“ Д.О.О, ТЕСЛИЋ 79.533,00 

У складу са тендерском документацијом заказана је е-аукција на дан 06.05.2019. 

године са почетком у 09:00 часова. 

Након проведене е-аукције, ранг листа и понуђене цијене су следеће: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-

а), укључујући и попуст 

1. „ПЛОСКО“ Д.О.О, ДОБОЈ 27.000,00 

1. „ПЛАНУМ“ Д.О.О, ТЕСЛИЋ 27.945,00 

 

На основу претходно наведеног,  Комисија за јавну набавку доставила је дана 

10.05.2019. године Извјештај о оцјени понуда  и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача. 

Дана 07.06.2019. претходно одабрани понуђач „ПЛОСКО“ Д.О.О је запримио 

уговоре на потпис. Уговори нису потписани, те у складу са чланом 72. Став 3), 

тачка ф), уговор се додјљује и доставља на потпис понуђачу „ПЛАНУМ“ Д.О.О. 

Дана, 27.06.2019. године, Одјек за јавне набавке је запримио допис понуђача 

„ПЛАНУМ“ Д.О.О, број дописа: 119-06/19, у којем одустају од даљњег поступка 

јавне набавке. 

С обзиром да не постоји нити један понуђач у даљњем поступку јавне набавке, а у 

складу са чланом 69. Став (2), тачка а) и д), поступак јавне набавке се поништава, а 

како је одлучено у члану 1. Ове Одлуке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број: 08-054-24/19 

Датум: 20.06.2019. године 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

24/19 од 10.05.2019. године, у поступку јавне набавке- Одржавање локалних 

путева на подручју општине Теслић, ЛОТ 1- Поправка ванасфалтних површина, 

Начелник општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-24/19 од 

20.06.2019. године и уговор за јавну набавку Одржавање локалних путева на 

подручју општине Теслић, ЛОТ 1- Поправка асфалтних површина додјељује се 

понуђачу „ПЛАНУМ“ Д.О.О из Теслић, понуда број 2, по понуђеној цијени од 

27.945,00 КМ без ПДВ-а а након проведене е-аукције. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраним понуђачу у року 

од 10 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору 

најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћујеОдсјек за јавне набавке и 

заједничке послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  истовремено 

с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
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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: 08-054-24/19 од 05.04.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 50.000,00 КМ. 

На тендер се пријавила 2 понуђача, те након отварања понуда, утврђена је следећа 

ранг листа: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ПЛОСКО“ Д.О.О, ДОБОЈ 53.050,00 

2. „ПЛАНУМ“ Д.О.О, ТЕСЛИЋ 79.533,00 

У складу са тендерском документацијом заказана је е-аукција на дан 06.05.2019. 

године са почетком у 09:00 часова. 

Након проведене е-аукције, ранг листа и понуђене цијене су следеће: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ПЛОСКО“ Д.О.О, ДОБОЈ 27.000,00 

1. „ПЛАНУМ“ Д.О.О, ТЕСЛИЋ 27.945,00 

 

На основу претходно наведеног,  Комисија за јавну набавку доставила је дана 

10.05.2019. године Извјештај о оцјени понуда  и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача. 

Дана 07.06.2019. претходно одабрани понуђач „ПЛОСКО“ Д.О.О је запримио 

уговоре на потпис. Уговори до данашњег дана нису потписани, те у складу са 

чланом 72. Став 3), тачка ф), уговор се додјљује и доставља на потпис понуђачу у 

складу са Пратећим актом и чланом 1. Одлуке. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 



Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



Број: 08-054-28/19 

Датум: 15.05.2019. године 

 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

28/19 од 15.05.2019. године, у поступку јавне набавке- Израда билтена општине 

теслић и пр у дневној штампи у Републици Српској, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-28/19 од 

15.05.2019. године и уговор за јавну набавку “Израда билтена општине Теслић и 

ПР у дневној штампи у Републици Српској“, додјељује се понуђачу „ИНФО5“ из 

Бања Луке, понуда број: 1, од 14.05.2019. године,  за понуђену цијену 

19.995,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„ИНФО5“, у року од 10 дана рачунајући од дана када је понуђач обавјештен о 

избору најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за информисање. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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. 

 

  

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 
 

http://www.opstinateslic.com/


Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-28/19 од 03.05.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 20.000 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 643-7-2-26-3-10/19 послато је на објаву дана 

06.05.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 06.05.2019. 

године. 

Захтјев за доставу понуда упућен је ка три понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-46/17 од 

03.05.2019. године. Тендерску документацију је преузело једанаест понуђача. 

На позив  се пријавио један понуђач. Након отварања понуда, утврђено је да се  

понуђач квалификовао, тј. испунио је све тражене услове из тендерске 

документације. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 15.05.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



Број: 08-054-43/19 

Датум: 09.07.2019. године 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

43/19 од 08.07.2019. године, у поступку јавне набавке- Изградња саобраћајнице у 

дијелу улице Јефте Вуковића, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-43/19 од 

08.07.2019. године и уговор за јавну набавку Изградња саобраћајнице у дијелу 

улице Јефте Вуковића, додјељује се понуђачу „НИСКОГРАДЊА“ А.Д.Теслић, понуда 

број 2, по понуђеној цијени од 68.900,00 КМ без ПДВ-а а након проведене е-

аукције. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраним понуђачима по 

протеку рока од 15 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о 

избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћујеОдсјек за јавне набавке и 

заједничке послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-43/19 од 11.06.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 69.000,00 КМ. 

На тендер се пријавила 2 понуђача, те након отварања понуда, утврђена је следећа 

ранг листа: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ГЕОКОП“ Д.О.О, ДЕРВЕНТА 68.989,62 

2. „НИСКОГРАДЊА“ А.Д, ТЕСЛИЋ 73.996,23 

У складу са тендерском документацијом заказана је е-аукција на дан 04.07.2019. 

године са почетком у 09:00 часова. 

Након проведене е-аукције, ранг листа и понуђене цијене су следеће: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „НИСКОГРАДЊА“ А.Д, ТЕСЛИЋ 68.900,00 

1. „ГЕОКОП“ Д.О.О, ДЕРВЕНТА 68.989,62 

 

На основу претходно наведеног,  Комисија за јавну набавку доставила је дана 

08.07.2019. године Извјештај о оцјени понуда  и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

  



Број: 08-054-47/19 
Датум: 02.07.2019. године 
 
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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

47/19 од 01.07.2019. године, у поступку јавне набавке- Реконструкција 

некатегорисаног пута Рајшева (стајалиште)- Стијепићи, Начелник општине је 

донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-47/17 од 

01.07.2019. године и уговор за јавну набавку “РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА РАЈШЕВА (СТАЈАЛИШТЕ)- СТИЈЕПИЋИ додјељује се 

понуђачу „НИСКОГРАДЊА“ А.Д. из Теслића, понуда број: 2, од 27.06.2019. 

године,  за понуђену цијену 38.898,50 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном 

понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

НИСКОГРАДЊА АД у року од 15 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавјештени о избору најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-47/19 од 19.06.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Обавјештење о набавки број: 643-7-3-38-3-15/19 послато је на објаву дана 

20.06.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 20.06.2019. 

године. Тендерска документација је објављена на порталу Агенције за јавне 

набавке, а документацију је преузело девет понуђача. Такође, писмено 

обавјештење о објави тендера је упућено ка три понуђача. Комисија за јавну 

набавку именована је Рјешењем број: 02-111-73/19 од 19.06.2019. године. 

Дана, 01.07.2019. године са почетком у 12:15 часова, Комисија је заказала 

отварање понуда, а понуду су предала три понуђача. Након отварања понуда, 

Комисија је констатовала да су понуде свих понуђача прихватљиве, а у наставку 

слиједи ранг листа: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1)  
ГП НИСКОГРАДЊА АД из Теслића 38.898,50 КМ 

2)  ПЛАНУМ ДОО из Теслића 42.607,35 КМ 

3)  ГЕОКОП ДОО из Дервенте 43.053,50 КМ 

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 01.07.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача.  

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



Број: 08-054-51/19 

Датум: 08.07.2019. године 

 

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), члана 17. Правилника о јавним набавкама Општине 

Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-054-39/17 од 09.06.2017. године, 

у поступку јавне набавке- Услуге медијског праћења рада органа Општине Теслић, 

Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-51/19 од 08.07.2019. 

године и уговор за јавну набавку “ Услуге медијског праћења рада органа Општине 

Теслић“, додијели понуђачу „Телевизија К3 из Прњавора, понуда број: 1, за понуђену 

цијену од 48.000  КМ без ПДВ-а. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу у року 

од 10 дана од дана пријема Одлуке о избору. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјек за јавне набавке и 

заједничке послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-51/19 од 21.06.2019. године. 

Јавна набавка је проведена у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса 2, дио Б, Закона о јавним набавкама. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 48.000 КМ. 

Обавјештење о набавци је постављено на сајт Општине Теслић, дана 21.06.2019. 

године. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-74/19 од 21.06.2019. 

године. 

На позив се пријавио један понуђач. Након отварања понуда, утврђено је да је понуда 

понуђача квалификована.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 08.07.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у року од 

5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

 

  

  



Број: 08-054-56/19 

Датум: 24.07.2019. године 

 

На основу члана 69. став (2) тачка е), члана 70. ст. 1., 4. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

24/19 од 10.05.2019. године, у поступку јавне набавке- Одржавање локалних 

путева на подручју општине Теслић, Санација средњег(ријечног) стуба на мосту 

преко ријеке Велике Усоре у мјесту Студенци , Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-56/19 од 

24.07.2019. године те се поступак јавне набавке “Санација средњег(ријечног) стуба 

на мосту преко ријеке Велике Усоре у мјесту Студенци“, поништава. 

Члан 2. 

Понуђачи ће се благовремено обавијестити о исходу поступка. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјек за јавне набавке и 

заједничке поступке. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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: 08-054-56/19 од 27.07.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 13.000,00 КМ. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


Обавјештење о набавки број: 643-7-3-46-3-17/19 послато је на објаву дана 

09.04.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 16.07.2019.  

године. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-81/19 од 

15.07.2019. године. Комисија је заказала отварање понуда за дан 24.07.2019. 

године са почетком у 12:15 часова. На тендер се пријавио један понуђач, а након 

што су отворене све понуде, констатовано је да понуда понуђача „ПЛАНУМ“ Д.О.О 

из Теслића, у износу од 19.940,27 КМ без ПДВ-а,  значајно превазилази процјењену 

вриједност јавне набавке, те као таква није прихватљива за уговорни орган. 

У складу са чланом 69. Став (2), тачка е) Закона, уговорни орган је донио одлуку о 

поништењу поступка јавне набавке. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



Број: 08-054-61/19 

Датум: 09.08.2019. године 

 

На основу члана 69. став (2) тачка е), члана 70. ст. 1., 4. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

61/19 од 09.08.2019. године, у поступку јавне набавке- Санација 

средњег(ријечног) стуба на мосту преко ријеке Велике Усоре у мјесту Студенци , 

Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-61/19 од 

09.08.2019. године те се поступак јавне набавке “Санација средњег(ријечног) стуба 

на мосту преко ријеке Велике Усоре у мјесту Студенци“, поништава. 

Члан 2. 

Понуђачи ће се благовремено обавијестити о исходу поступка. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјек за јавне набавке и 

заједничке поступке. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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: 08-054-61/19 од 29.07.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 16.000,00 КМ. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Обавјештење о набавки број: 643-7-3-48-3-19/19 послато је на објаву дана 

09.04.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 30.07.2019.  

године. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-87/19 од 

29.07.2019. године. Комисија је заказала отварање понуда за дан 09.08.2019. 

године са почетком у 12:15 часова. На тендер се пријавио један понуђач, а након 

што су отворене све понуде, констатовано је да понуда понуђача „ПЛОСКО“ Д.О.О 

из Добоја, у износу од 45.840,00 КМ без ПДВ-а,  значајно превазилази процјењену 

вриједност јавне набавке, те као таква није прихватљива за уговорни орган. 

У складу са чланом 69. Став (2), тачка е) Закона, уговорни орган је донио одлуку о 

поништењу поступка јавне набавке. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



Број: 08-054-64/19 
Датум: 13.08.2019. године 
 
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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

29/19 од 17.05.2019. године, у поступку јавне набавке - Реконструкција 

друштвеног дома у МЗ Комушина, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-64/19 од 

13.08.2019. године и уговор за јавну набавку “Реконструкција друштвеног дома у 

МЗ Комушина“, додјељује се понуђачу „ПРОДА МОНТ“ д.о.о. Добој, Карађорђева 48., 

понуда број: 1146/2019, од 09.08.2019. године,  за понуђену цијену 20.091,78 КМ, 

без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу„ПРОДА 

МОНТ“ д.о.о. Добој, Карађорђева 48., по протеку рока од 15 дана рачунајући од 

дана када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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. 

 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за финансије 
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Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-64/19 од 01.08.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 25.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 643-7-3-52-3-26/19 послато је на објаву дана 

01.08.2019. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 01.08.2019. 

године. Тендерску документацију је преузело девет понуђача. Такође, тендерска 

документација је писменим путем послата на три адресе. Комисија за јавну 

набавку именована је Рјешењем број: 02-111-90/19 од 01.08.2019. године. 

Дана, 12.08.2019. године са почетком у 12:15 часова, Комисија је заказала 

отварање понуда, а понуду су предала два понуђача. Након отварања понуда, 

Комисија је констатовала да да обије понуде испуњавају све тражене услове.  

Разматрајући прихватљиве понуде, у наставку слиједи коначна ранг листа: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ПРОДА МОНТ“ д.о.о. Добој 20.091,78 КМ 

2. „ГРАДИТЕЉ“  АД Теслић 24.664,94 КМ 

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 13.08.2019. године Извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

  



Број: 08-054-62/19 

Датум: 20.08.2019. године 

 

На основу члана 69. став (2) тачка а), члана 70. ст. 4.,  Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана17. Правилника о јавним набавкама Општине 

Теслић, у поступку јавне набавке- Грађевински радови на изградњи секундарне 

водоводне мреже у мјесним заједницама Радња и Осивица, Начелник општине је 

донио  

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Поништава се поступак јавне набавке број: 08-054-62/19 а из разлога што нити 

једна понуда није пристигла. 

Члан 2. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке и 

заједничке послове. 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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: 08-054-62/19 од 31.07.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 290.000,00 КМ. 

Комисија за јавну набавку је именована дана 31.07.2019. године под редним 

бројем 02-111-88/19. 

Тендерска документација је објављена на сајту Агенције за јавне набавке, а 

документацију је преузело 12 понуђача. 

Јавно отварање понуда је заказано за дан 20.08.2019. године у 12:15 часова. 

Међутим, до отварања понуда нити једна понуда није пристигла. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


С обзиром да не постоји нити један понуђач у даљњем поступку јавне набавке, а у 

складу са чланом 69. Став (2), тачка а) , поступак јавне набавке се поништава, а 

како је одлучено у члану 1. Ове Одлуке. 

 

  



Број: 08-054-66/19 

Датум: 28.08.2019. године 

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), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

66/19 од 07.08.2019. године, у поступку јавне набавке- Набавка горива за 

службена возила Општине Теслић , Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-66/19 од 

26.08.2019. године и уговор за јавну набавку “Набавка горива за службенеа возила 

општине Теслић”, додјељује се понуђачу „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, Краља 

Алфонса III бр. 9, понуда број: 3, од 16.08.2019. године, за понуђену цијену 

40.694,00  КМ без ПДВ-а након проведене е-аукције, као најбоље оцијењеном 

понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, Краља Алфонса III бр. 9., по истеку 15 дана, 

рачунајући од дана када је понуђач обавјештен о избору најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке и 

заједничке послове.  

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-66/19 од 07.08.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 48.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 643-7-1-61-3-32/19 послато је на објаву дана 

07.08.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 07.08.2019. 

године. Тендерска документација је објављена на Порталу Агенције. Захтјев за 

доставу понуда упућен је ка три понуђача. Тендерску документацију је преузело 

шест понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-96/19 од 

07.08.2019. године. 

На позив су се пријавила три понуђача. Након отварања понуда, комисија је 

констатовала да су све понуде прихватљиве. 

Критеријум за одабир најповољнијег понуђача је „најнижа технички 

задовољавајућа цијена“, а у наставку слиједи ранг листа понуда: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ХИФА ОИЛ“ д.о.о. Тешањ 41.576,20 

2. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука 44.094,00 

3. „ХИФА ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево 45.120,00 

 

Ранг листа није коначна. У складу са тендерском документацијом заказана је е-

аукција на дан 22.08.2019. године са почетком у 10:30 часова. 

Након проведене е-аукције, ранг листа и понуђене цијене су следеће: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука 40.694,00 

2. „ХИФА ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево 40.736,43 

3. „ХИФА ОИЛ“ д.о.о. Тешањ 41.576,20 

 

На основу претходно наведеног, Комисија за јавну набавку доставила је дана 

26.08.2019. године Извјештај о оцјени понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача. 



Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

  



Број: 08-054-60/19 

Датум: 30.08.2019. године 

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), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

60/19 од 29.07.2019. године, у поступку јавне набавке - Изградња и 

реконструкција водоводне и канализационе мреже на подручју општине Теслић, 

Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 08-054-60/19 од 

30.08.2019. године и уговор за јавну набавку „Реконструкција и проширење 

водоводне и канализационе мреже на подручју општине Теслић“ у отвореном 

поступку јавне набавке, додјељује понуђачу за ЛОТ 1 и ЛОТ 4 „НИСКОГРАДЊА“ а.д. 

Теслић, понуда број: 3., а за ЛОТ 2 и ЛОТ 3добављачу ПКД „РАД“ а.д.Теслић, понуда 

број: 1, као најбоље оцијењеним понуђачима за сва четир лота и то како слиједи: 

Опис лота Вриједност понуде без ПДВ у КМ 

ЛОТ 1- Реконструкција дијела канализационе 
мреже у насељу Гај 

24.644,63 

ЛОТ 2- Изградња водоводне мреже у зони С-6, 
МЗ Бања Врућица 

14.371,00 

ЛОТ 3- Изградња примарне водоводне мреже у 
насељу Кисељак, МЗ Бања Врућица 

22.629,00 

ЛОТ 4- Реконструкција фекалне канализације у 
дијелу насеља Луг  Барићи 

 
19.891,92 

 

                                                                           Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу по 

протеку рока од 15 дана рачунајући од дана када су понуђачи обавјештени о 

избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за финансије 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 



За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-комуналне 

послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-60/19 од 29.07.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је: ЛОТ 1: 19.000,00 КМ; ЛОТ 2 

14.500,00 КМ; ЛОТ 3: 23.000,00 КМ, ЛОТ 4 18.500,00 КМ. Обавјештење о набавци 

број: 643-1-3-51-3-22/19 послато је на објаву дана 31.07.2019. године, а објављено 

је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2019. године као и у Службеном гласнику 

Босне и Херцеговине. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-

111-86/19 од 29.07.2019. године. 

У поступку јавне набавке, чији је позив за доставу понуда трајао 23 (двадесеттри) 

дана, тендерску документацију је преузело 14 (четрнаест) потенцијалних 

понуђача. Дана 22.08.2019. године, заказано је јавно отварање понуда гдје су 

пристигле три понуде. Након што је комисија отворила све понуде, констатовала 

је да су светри понуде прихватљиве. 

У наставку слиједи ранг листа прихватљивих понуда за сва четир лота: 

ЛОТ 1- Реконструкција дијела канализационе мреже у насељу Гај 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „НИСКОГРАДЊА“ а.д. Теслић 24.644,63 КМ 

 

ЛОТ 2- Изградња водоводне мреже у зони С-6, МЗ Бања Врућица 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. ПКД „РАД“ а.д.Теслић 14.371,00 КМ 

 

http://www.opstinateslic.com/


 

ЛОТ 3- Изградња примарне водоводне мреже у насељу Кисељак, МЗ Бања Врућица 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. ПКД „РАД“ а.д.Теслић 22.629,00 КМ 

 

ЛОТ 4- Реконструкција фекалне канализације у дијелу насеља Луг  Барићи 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „НИСКОГРАДЊА“ а.д. Теслић 19.891,92 КМ 

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 30.08.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача, а све на темељу најниже 

технички задовољавајуће цијене. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број: 08-054-85/19 

Датум: 19.09.2019. године 

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), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

85/19 од 19.09.2019. године, у поступку јавне набавке - Изградња јавне расвјете, 

Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 08-054-85/19 од 

19.09.2019. године и уговор за јавну набавку „Изградња јавне расвјете “ у 

конкурентском поступку јавне набавке, додјељује понуђачу „ЕЛИНГ 

ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Теслић, Светог саве 87а, понуда број: 004/2019, од 18.09. 2019. 

године, као најбоље оцијењеном понуђачу за оба лота и то како слиједи: 

Опис лота Вриједност понуде без ПДВ у КМ са 
попустом 

ЛОТ 1: Изградња јавне расвјете на 
регионалном путу Барић-Ђулић-
Крушковице 

 
19.474,40 

ЛОТ 2: Изградња јавне расвјете на уз 
дионицу регионалног пута Ружевић-
Ранковић 

 
16.525,05 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу по 

протеку рока од 15 дана рачунајући од дана када су понуђачи обавјештени о 

избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  истовремено 

с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за финансије 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

http://www.opstinateslic.com/


 

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: 08-054-85/19 од 09.09.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског поступка за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је: ЛОТ 1: 31.500,00 КМ; ЛОТ 

17.000,00 КМ. Обавјештење о набавци број: 643-7-3-69-3-42/19 послато је на објаву 

дана 09.09.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 

09.09.2019. године. Тендерска документација је објављена на сајту Агенције за 

јавне набавке. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-

110/16 од 09.09.2019. године. 

У поступку јавне набавке, чији је позив за доставу понуда трајао 11 (једанаест) 

дана, тендерску документацију је преузео 22 (двадесетдва) потенцијална 

понуђача. Дана 19.09.2019. године, заказано је јавно отварање понуда гдје је 

пристигла једна понуда. Након што је комисија отворила понуду, констатовала је 

да је понуда прихватљиве и да садржи све услове из тендерске документације. 

У наставку слиједи ранг листа прихватљивих понуда за оба лота: 

ЛОТ 1- Изградња јавне расвјете на регионалном путу Барић-Ђулић-Крушковице 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Теслић 19.474,40 

 

ЛОТ 2: Изградња јавне расвјете на уз дионицу регионалног пута Ружевић-Ранкови 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Теслић 16.525,05 

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 19.09.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача, а све на темељу најниже 

технички задовољавајуће цијене. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 



 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Број: 08-054-60/19 

Датум: 14.10.2019. године 

 

На основу члана 69. став (2) тачка а), члана 70. ст. 1., 4. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, у поступку јавне набавке - Изградња и еконструкција 

водоводне и канализационе мреже на подручју општине Теслић; ЛОТ 5 - 

Реконструкција водовода у МЗ Шњеготина Горња, Начелник општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-60/19 од 

30.08.2019. године те се поступак јавне набавке „Изградња и еконструкција 

водоводне и канализационе мреже на подручју општине Теслић“; „ЛОТ 5 - 

Реконструкција водовода у МЗ Шњеготина Горња“, поништава. 

 

Члан 2. 

Понуђач ће бити благовремено обавијештен о исходу поступка. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  истовремено с 

упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


 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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-60/19 од 29.07.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 101.000,00 КМ. (За ЛОТ 2- 

26.000,00 КМ). 

Обавјештење о набавки број: 643-1-3-51-3-22/19 послато је на објаву дана 

31.07.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2019.  

године. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-86/19 од 

29.07.2019. године. Комисија је заказала отварање понуда за дан 22.08.2019. 

године са почетком у 12:15 часова. На тендер за ЛОТ 5 се није пријавио ни један 

понуђач. 

С обзиром да за предметни посао није достављена ни једна понуда у одређеном 

крајњем року, у складу са чланом 69. став 2. а) ЗЈН БиХ ова понуда одбацује а 

поступак јавне набавке се поништава. 

 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

  



Број: 08-054-63/19 

Датум: 22.08.2019. године 

 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

63/19 од 21.08.2019. године, у поступку јавне набавке- Набавка мјерне опреме за 

водоводно предузеће ПКД РАД Теслић , Начелник општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-63/19 од 

21.08.2019. године и уговор за јавну набавку Набавка мјерне опреме за водоводно 

предузеће ПКД РАД Теслић, додјељује се понуђачу „ЕКОИНВЕСТ“ Д.О.О, МОСТАР, 

понуда број 1, по понуђеној цијени од 34.541,00 КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраним понуђачима по 

протеку рока од 15 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о 

избору најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке и 

заједничке послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  истовремено 

с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


 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: 08-054-63/19 од 31.07.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 36.000,00 КМ. 

Тендерску документацију је преузело 15 понуђача. 

До дана отварања понуда је пристигла једна понуда. Након што је комисја 

прегледала понуду и узорке тражене тендерском документацијом, констатовала је 

да је понуда понуђача „ЕКОИНВЕСТ“ Д.О.О, МОСТАР прихватљива. 

На основу претходно наведеног,  Комисија за јавну набавку доставила је дана 

21.08.2019. године Извјештај о оцјени понуда  и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



Број: 08-054-65/19 
Датум: 19.08.2019. године 
 
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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

47/19 од 01.07.2019. године, у поступку јавне набавке- Радови на реконструкцији 

некатегорисаног пута у МЗ Рудник, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-65/19 од 

19.08.2019. године и уговор за јавну набавку РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ РУДНИК додјељује се понуђачу „ПЛАНУМ“ Д.О.О 

из Теслића, понуда број: 1, од 16.08.2019. године,  за понуђену цијену 

25.822,53 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

ПЛАНУМ ДОО у року од 10 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавјештени о избору најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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: 08-054-65/19 од 06.08.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Обавјештење о набавки број: 643-7-3-59-3-31/19 послато је на објаву дана 

06.08.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 06.08.2019. 

године. Тендерска документација је објављена на порталу Агенције за јавне 

набавке, а документацију је преузело девет понуђача. Такође, писмено 

обавјештење о објави тендера је упућено ка три понуђача. Комисија за јавну 

набавку именована је Рјешењем број: 02-111-95/19 од 06.08.2019. године. 

Дана, 01.07.2019. године са почетком у 12:15 часова, Комисија је заказала 

отварање понуда, а понуду је предао један понуђач. Након отварања понуда, 

Комисија је констатовала да је понуда понуђача ПЛАНУМ ДОО прихватљива, те 

предлаже његов избор. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 19.08.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача.  

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Број: 08-054-67/19 

Датум: 02.08.2019. године 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

47/19 од 01.07.2019. године, у поступку јавне набавке- Реконструкција 

некатегорисанох путева, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-67/19 од 

30.08.2019. године и уговор за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА додјељује се понуђачу „ПЛАНУМ“ Д.О.О из 

Теслића, понуда број: 1, од 30.08.2019. године,  за понуђену цијену за сва три 

лота: 

РБ Назив и опис лота Понуђена 

цијена (без 

ПДВ-а), 

укључујући и 

попуст 

1. ЛОТ 1- Извођење радова на реконструкцији дионице 
некатегорисаног пута у МЗ Јасенова, дионица Јасенова-
Селиште-Брезна 

59.613,08 КМ 
 

2. ЛОТ 2- Извођење радова на реконструкцији дионице 

некатегорисаног пута у МЗ Бања Врућица 

41.898,50 КМ 

3. ЛОТ 3- Извођење радова на реконструкцији дионице 

некатегорисаног пута у МЗ Шњеготина, засеок Николићи 

35.311,50 КМ 

, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

ПЛАНУМ ДОО по протоку од 15  дана од дана када је понуђач обавијештен. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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: 08-054-71/19 од 09.08.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. 

Обавјештење о набавки број: 643-1-3-63-3-34/19 послато је на објаву дана 

09.08.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 09.08.2019. 

године. Тендерска документација је објављена на порталу Агенције за јавне 

набавке, а документацију је преузело дванаест понуђача. Комисија за јавну 

набавку именована је Рјешењем број: 02-111-99/19 од 09.08.2019. године. 

Дана, 30.08.2019. године са почетком у 12:15 часова, Комисија је заказала 

отварање понуда, а понуду је предао један понуђач. Након отварања понуда, 

Комисија је констатовала да је понуда понуђача ПЛАНУМ ДОО прихватљива, те 

предлаже његов избор. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 19.08.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача.  

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 
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Број: 08-054-68/19 

Датум: 26.08.2019. године 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

68/19 од 26.08.2019. године, у поступку јавне набавке- Набавка котла за 

централно гријање у згради Општине Теслић, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-68/19 од 

26.08.2019. године и уговор за јавну набавку Набавка котла за централно гријање 

у згради Општине Теслић, додјељује се понуђачу „ЕНЕРГОТЕХНИКА“ Д.О.О, ДОБОЈ, 

понуда број 2, по понуђеној цијени од 18.560,00 КМ без ПДВ-а а након проведене 

е-аукције. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраним понуђачима по 

протеку рока од 15 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о 

избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке и 

заједничке послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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: 08-054-68/19 од 09.08.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 20.000,00 КМ. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На тендер се пријавила четири понуђача. Након што је комисија отворила понуде, 

констатовала је да понуда понуђача „ТЕРМО КЛИМА“ ДОО из Трна, није 

прихватљива, а зато што није прописно упакована (није достављена копија 

понуде) у складу са тачком 5.9. тендерске документације. 

У наставку слиједи ранг листа прихватљивих понуда: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ЕНЕРГОТЕХНИКА“ Д.О.О, ДОБОЈ 19.011,00 

2. „ТЕРМО ВЕНТ“ Д.О.О, КОТОР ВАРОШ 19.610,00 

3. „ТЕРМО ТАНАСИЋ“ Д.О.О, ДОБОЈ 19.975,00 

Ранг листа није коначна. У складу са тендерском документацијом заказана је е-

аукција на дан 22.08.2019. године са почетком у 09:30 часова. 

Након проведене е-аукције, ранг листа и понуђене цијене су следеће: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ЕНЕРГОТЕХНИКА“ Д.О.О, ДОБОЈ 18.560,00 

2. „ТЕРМО ВЕНТ“ Д.О.О, КОТОР ВАРОШ 18.580,00 

3. „ТЕРМО ТАНАСИЋ“ Д.О.О, ДОБОЈ 19.975,00 

 

На основу претходно наведеног,  Комисија за јавну набавку доставила је дана 

26.08.2019. године Извјештај о оцјени понуда  и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 



Број: 08-054-69/19 

Датум: 02.09.2019. године 

 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

43/19 од 08.07.2019. године, у поступку јавне набавке- “Одржавање локалних 

путева, поправка ванасфалтних површина“, Начелник општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-69/19 од 

02.09.2019. године и уговор за јавну набавку “ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 

ПОПРАВКА ВАНАСФАЛТНИХ ПОВРШИНА“, додјељује се понуђачу „ПЛОСКО“ Д.О.О 

Добој, понуда број 2, по понуђеној цијени од 45.280,00 КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраним понуђачима по 

протеку рока од 15 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о 

избору најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке и 

заједничке послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  истовремено 

с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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 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: 08-054-69/19 од 12.08.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 50.000,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци је објављено на Порталу јавних набавки под 

рединим бројем 643-1-2-64-3-35/19 дана 12.08.2019. године. Тендерску 

документацију је преузело 14 потенцијалних понуђача. На тендер су се пријавила 

три понуђача, а у наставку слиједи ранг листа понуђача: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 „ПЛОСКО“ Д.О.О, ДОБОЈ 45.280,00 

2. “ПРОДА- МОНТ“ Д.О.О, ДОБОЈ 53.955,00 

3. „ПЛАНУМ“ Д.О.О, ТЕСЛИЋ 76.358,00 

На основу претходно наведеног,  Комисија за јавну набавку доставила је дана 

02.09.2019. године Извјештај о оцјени понуда  и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

  



Број: 08-054-71/19 

Датум: 10.09.2019. године 

 

На основу члана 69. став (2) тачка а), члана 70. ст. 1., 4. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, у поступку јавне набавке- Реконструкција мостова на 

подручју општине Теслић, ЛОТ 1- Санација средњег(ријечног) стуба на мосту 

преко ријеке Велике Усоре у мјесту Студенци, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-71/19 од 

10.09.2019. године те се поступак јавне набавке “Реконструкција мостова на 

подручју општине Теслић, ЛОТ 1- Санација средњег(ријечног) стуба на мосту 

преко ријеке Велике Усоре у мјесту Студенци“, поништава. 

Члан 2. 

Понуђачи ће се благовремено обавијестити о исходу поступка. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјек за јавне набавке и 

заједничке поступке. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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: 08-054-71/19 од 19.08.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 20.000,00 КМ. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Обавјештење о набавки број: 643-7-3-65-3-36/19 послато је на објаву дана 

09.04.2019.  године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 20.08.2019.  

године. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-103/19 од 

20.08.2019. године. Комисија је заказала отварање понуда за дан 29.08.2019. 

године са почетком у 12:15 часова. На тендер се пријавио један понуђач, а након 

што су отворене све понуде, констатовано је да понуда понуђача „ПЛАНУМ“ Д.О.О 

из Теслића, у износу од 28.758,70 КМ без ПДВ-а. 

Дана, 09.09.2019. године је запримљен допис поменутог понуђача у којем одустаје 

од даљњег поступка и реализације јавне набавке. С обзиром да је за поменуту 

набавку запримљена само једна понуда, те да је понуђач одустао од поступка јавне 

набавке, уговорни орган је поништава поступак јавне набавке. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

  



Број: 08-054-74/19 

Датум: 11.09.2019. године 

 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

74/19 од 11.09.2019. године, у поступку јавне набавке- “ Грађевински радови на 

изградњи секундарне водоводне мреже у МЗ Радња и Осивица“, Начелник 

општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-74/19 од 

11.09.2019. године и уговор за јавну набавку “ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА 

ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ РАДЊА И ОСИВИЦА“, 

додјељује се понуђачу ПКД „РАД“ А.Д., ТЕСЛИЋ, понуда број 1, по понуђеној цијени 

од 300.376,47 КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачима у 

року од 10 рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору 

најповољније понуде, а у складу са чланом 98. Закона. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одсјек за јавне набавке и 

заједничке послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  истовремено 

с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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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: 08-054-74/19 од 21.08.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 290.000,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци је објављено на Порталу јавних набавки под 

рединим бројем 643-1-3-66-3-37/19 дана 11.09.2019. године. Тендерску 

документацију је преузело 9 потенцијалних понуђача. На тендер се пријавио један 

понуђач, а у наставку слиједи ранг листа понуђач чија понуда је прихватљива. 

Иако незнатно прелази процјењену вриејдност јавне набавке, уговорни орган 

сматра да је понуда прихватљива и са вриједносног аспекта. 

На основу претходно наведеног,  Комисија за јавну набавку доставила је дана 

11.09.2019. године Извјештај о оцјени понуда  и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

  



Број: 08-054-99/19 
Датум: 01.11.2019. године 
 
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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

99/19 од 17.05.2019. године, у поступку јавне набавке - Реконструкција 

ватрогасног дома у Теслићу, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-99/19 од 

15.10.2019. године и уговор за јавну набавку “Реконструкција ватрогасног дома у 

Теслићу“, додјељује се понуђачу „ГРАДИТЕЉ“а.д. Теслић, Краља Петра I бб., понуда 

број: 564-05/2019, од 23.10.2019. године,  за понуђену цијену 16.053,29 КМ, без 

ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„ГРАДИТЕЉ“а.д. Теслић, Краља Петра I бб., по протеку рока од 15 дана рачунајући 

од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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. 

 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за финансије 
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О Б Р А З Л А Ж Е Њ Е 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-99/19 од 15.10.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 8.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 643-7-3-90-3-54/19 послато је на објаву дана 

15.10.2019. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 15.10.2019. 

године. Тендерску документацију је преузело девет понуђача. Такође, тендерска 

документација је писменим путем послата на три адресе. Комисија за јавну 

набавку именована је Рјешењем број: 02-111-129/19 од 15.10.2019. године. 

Дана, 25.19.2019. године са почетком у 12:15 часова, Комисија је заказала 

отварање понуда, а понуду ја предао само један понуђач. Након отварања понуде, 

Комисија је констатовала да је понуда испуњава све тражене услове. Комисија за 

јавну набавку констатује да је приспјела само једна понуда. Понуда садржи све 

елементе тражене тендерском документацијом. У старто предрачун радова је 

лоше урађен, са доста пропуштених ставки које су касније додате, допуњене у 

тендерску документацију кроз Портал јавних набавки тако да иако понуда 

значајно премашује предрачунску вриједност комисија предлаже да се прихвати 

понуда понуђача „ГРАДИТЕЉ“а.д. Теслић, Краља Петра I бб., и предлаже његов 

избор: 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „ГРАДИТЕЉ“  АД Теслић 16.053,34 КМ 

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 01.10.2019. године Извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 



Број: 08-054-101/19 

Датум: 08.11.2019. године 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

101/19 од 18.08.2019. године, у поступку јавне набавке - Регулација корита ушћа 

ријеке Мала Усора – Поновљени поступак, Начелник општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-92/19 од 

09.10.2019. године и уговор за јавну набавку “ Регулација корита ушћа ријеке Мала 

Усора – Поновљени поступак“, додјељује се понуђачу „БЕТОН КОП“ д.о.о. Оџак,Реџе 

Поробића бб., понуда број: 2, од 06.11.2019. године,  за понуђену цијену 196.491,00 

КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „БЕТОН 

КОП“ д.о.о. Оџак,Реџе Поробића бб., након 15 дана, рачунајући од дана када је 

понуђач обавјештен о избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено комуналне 

послове.  

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-101/19 од 18.10.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем otvorenog postupka за доставу понуда. 

http://www.opstinateslic.com/


Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 240.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 643-1-3-94-3-55/19 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 упућен је ка три понуђача. Комисија за јавну 

набавку именована је Рјешењем број: 02-114-119/19 од 10.09.2019. године. 

На позив се пријавилo тринаест понуђача. Након отварања понуда, комисија је 

констатовала да су достављене три прихватљиве понуде. 

Критеријум за одабир најповољнијег понуђача је „Најнижа технички 

задовољавајућа цијена“, а у наставку слиједи ранг листа прихватљивих понуда:  

 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена у КМ (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1. „БЕТОН КОП“ д.о.о. Оџак 196.491,00 КМ 

2. „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента 259.553,30 КМ 

3. „НИСКОГРАДЊА“ а.д. Теслић 296.351,69 КМ 

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 07.11.2019. године извјештај о оцјени 

понуда  и Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

Узимајући у обзир извјештаје и препоруку комисије, одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

  



 

Број: 08-054-84/19 

Датум: 01.11.2019. године 

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), члана17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 08-054-

43/19 од 08.07.2019. године, у поступку јавне набавке - РЕГУЛАЦИЈА КОРИТА 

РИЈЕКЕ МАЛЕ УСОРЕ И ГРАЧАНИЦЕ, Начелник општине је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-84/19 од 

01.11.2019. године и уговор за јавну набавку “РЕГУЛАЦИЈА КОРИТА РИЈЕКЕ МАЛЕ 

УСОРЕ И ГРАЧАНИЦЕ“, ЛОТ 1- Регулација корита ријеке Мале Усоре додјељује се 

понуђачу „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента, понуда број 2, по понуђеној цијени од 

37.000,00 КМ без ПДВ-а, за ЛОТ 2- Регулација корита ријеке Грачанице, додјељује се 

понуђачу ЈП „ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА“ Свето Радишић с.п. Теслић, понуда број 

3, по понуђеној цијени од 16.861,00 КМ без ПДВ-а 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраним понуђачима по 

протеку рока од 15 дана рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о 

избору најповољније понуде. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено комуналне 

послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  истовремено 

с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за финансије 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 
 

http://www.opstinateslic.com/


 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. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-84/19 од 06.09.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 59.200,00 КМ за оба лота 

Обавјештење о јавној набавци је објављено на Порталу јавних набавки под 

рединим бројем 643-1-3-68-3-41/19 дана 06.09.2019. године. Тендерску 

документацију је преузело 16 потенцијалних понуђача. На тендер су се пријавила 

три понуђача, а у наставку слиједи ранг листа понуђача послије проведене е-

аукције 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 

 

ПЛАНУМ д.о.о. Теслића 

ЛОТ 1: 36.940,00 КМ 

ЛОТ 2: 16.666,00 КМ 

 

2 
„ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента ЛОТ 1: 37.000,00 КМ 

 

3 
ЈП „ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА“ Свето 

Радешић, с.п. Радешићи 

ЛОТ 2: 16.861,00 КМ 

 

На основу претходно наведеног, Комисија за јавну набавку доставила је дана 

02.10.2019. године Извјештај о оцјени понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача. 

У складу са чланом 72. закона, дана 17.10.2019. године је добављачу 

„ПЛАНУМ“ д.о.о. Теслић достављен приједелог уговора на потпис и дат рок да до 

21.10.2019. достави уговорном органу потписан и овјерен уговор  како би исти био 

уведен у посао. Добављач „ПЛАНУМ“ д.о.о. Теслић у остављеном року није 

доставио потписан и овјерен уговор као ни до дана данашњег, сматрамо да је 

одбио да закњучи уговор под условима наведеним у тендерској документацији и 

понуди коју је доставио. 

Понуда добављача „ПЛАНУМ“ д.о.о. Теслић у складу са чланом 72. Закона став под 

ф) се одбацује. 

 Узимајући у обзир све наведено Комсија сматра да се Уговор треба додијелити ЛОТ 1- 

Регулација корита ријеке Мале Усоре додјељује се понуђачу „ГЕОКОП“ д.о.о. 



Дервента, понуда број 2, по понуђеној цијени од 37.000,00 КМ без ПДВ-а, за ЛОТ 2- 

Регулација корита ријеке Грачанице, додјељује се понуђачу ЈП „ГРАЂЕВИНСКА 

ОПЕРАТИВА“ Свето Радишић с.п. Теслић, понуда број 3, по понуђеној цијени од 

16.861,00 КМ без ПДВ-а  и у наставку слиједи нова ранг листа; 

   

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 
„ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента ЛОТ 1: 37.000,00 КМ 

 

2 
ЈП „ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА“ Свето 

Радешић, с.п. Радешићи 

ЛОТ 2: 16.861,00 КМ 

 

 

на темељу најниже технички задовољавајуће цијене те је предложила 

најповољнијег понуђача „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента за ЛОТ 1, ЈП „ГРАЂЕВИНСКА 

ОПЕРАТИВА“ Свето Радишић с.п. Теслић за ЛОТ 2. 

 

На основу претходно наведеног,  Комисија за јавну набавку доставила је дана 

01.11.2019. године Извјештај о оцјени понуда и Препоруку о избору најповољнијих 

понуђача. 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 



Број: 08-054-84/19 

Датум: 26.11.2019. године 

 

На основу члана 69. став (2) тачка а), члана 70. ст. 1., 4. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 17. Правилника о јавним 

набавкама Општине Теслић, у поступку јавне набавке - РЕГУЛАЦИЈА КОРИТА 

РИЈЕКA; ЛОТ 1- Регулација корита ријеке Мале Усоре и ЛОТ 2- Регулација корита 

ријеке Грачанице, Начелник општине је донио  

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 08-054-84/19 од 

10.10.2019. године те се поступак јавне набавке РЕГУЛАЦИЈА КОРИТА РИЈЕКA; ЛОТ 

1- Регулација корита ријеке Мале Усоре и ЛОТ 2- Регулација корита ријеке 

Грачанице, поништава. 

Члан 2. 

Понуђач ће бити благовремено обавијештен о исходу поступка. 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено-

комуналне послове. 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници http://www.opstinateslic.com  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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 08-054-84/19 од 06.09.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 59.200,00 КМ за оба лота 

Обавјештење о јавној набавци је објављено на Порталу јавних набавки под 

рединим бројем 643-1-3-68-3-41/19 дана 06.09.2019. године. Тендерску 

документацију је преузело 16 потенцијалних понуђача. На тендер су се пријавила 

три понуђача, а у наставку слиједи ранг листа понуђача послије проведене е-

аукције 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 

 

ПЛАНУМ д.о.о. Теслића 

ЛОТ 1: 36.940,00 КМ 

ЛОТ 2: 16.666,00 КМ 

 

2 
„ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента ЛОТ 1: 37.000,00 КМ 

 

3 
ЈП „ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА“ Свето 

Радешић, с.п. Радешићи 

ЛОТ 2: 16.861,00 КМ 

 

На основу претходно наведеног, Комисија за јавну набавку доставила је дана 

02.10.2019. године Извјештај о оцјени понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача. 

У складу са чланом 72. закона, дана 17.10.2019. године је добављачу 

„ПЛАНУМ“ д.о.о. Теслић достављен приједелог уговора на потпис и дат рок да до 

21.10.2019. достави уговорном органу потписан и овјерен уговор  како би исти био 

уведен у посао. Добављач „ПЛАНУМ“ д.о.о. Теслић у остављеном року није 

доставио потписан и овјерен уговор, сматрали смо да је одбио да закњучи уговор 

под условима наведеним у тендерској документацији и понуди коју је доставио. 

Понуда добављача „ПЛАНУМ“ д.о.о. Теслић у складу са чланом 72. Закона став под 

ф) се одбацује. 

 Узимајући у обзир све наведено Комсија сматра да се Уговор треба додијелити ЛОТ 1- 

Регулација корита ријеке Мале Усоре додјељује се понуђачу „ГЕОКОП“ д.о.о. 

Дервента, понуда број 2, по понуђеној цијени од 37.000,00 КМ без ПДВ-а, за ЛОТ 2- 

Регулација корита ријеке Грачанице, додјељује се понуђачу ЈП „ГРАЂЕВИНСКА 

ОПЕРАТИВА“ Свето Радишић с.п. Теслић, понуда број 3, по понуђеној цијени од 

16.861,00 КМ без ПДВ-а  и у наставку слиједи нова ранг листа; 

   



Назив / име понуђача 
Понуђена цијена (без ПДВ-а), 

укључујући и попуст 

1 
„ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента ЛОТ 1: 37.000,00 КМ 

 

2 
ЈП „ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА“ Свето 

Радешић, с.п. Радешићи 

ЛОТ 2: 16.861,00 КМ 

 

на темељу најниже технички задовољавајуће цијене те је предложила 

најповољнијег понуђача „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента за ЛОТ 1, ЈП „ГРАЂЕВИНСКА 

ОПЕРАТИВА“ Свето Радишић с.п. Теслић за ЛОТ 2. 

На основу претходно наведеног, Комисија за јавну набавку доставила је дана 

01.11.2019. године Извјештај о оцјени понуда и Препоруку о избору најповољнијих 

понуђача. Својим дописима оба понуђача су обавијестила уговорни орган да 

одустају од додјеле уговора и јавне набавке.  

Због доказивих разлога који су у овом случају изван контроле уговорног органа и 

који се нису могли предвидјети током поступка јавне набавке, те се у складу са 

чланом 69. став 2. ф) ЗЈН БиХ  ова понуда одбацује а поступак јавне набавке се 

поништава. 

 

Узимајући у обзир тендерску документацију, извјештаје и препоруку комисије, 

одлучено је као у члану 1. одлуке. 

 

  



 


