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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-113/15. 

Датум, 29.09.2015.године 

 

 

          На основу  члана 70. а у вези са чланом 88. и 89. Закона  о  јавним набавкама 

(“Службени  гласник БиХ” број:39/14) и члана 72. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) Начелник Општине Угљевик,  

доноси  следећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку број: 02-404-113/15, за избор  

најповољнијег понуђача за набавку извођења радова кровопокривачких радова на 

нижеразредној Основној школи у Горњем Забрђу, и уговор се додјељује: групи 

понуђача: Доо“Јовић С&Д“Угљевик и Доо“Спортинг МБ“Угљевик за понуђену цијену 

у износу од: 10.200,06 КМ са зарачунатим ПДВ-ом, као најбоље оцијењену понуду. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку 

рока од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана од кад су сви понуђачи обавијештени о 

избору најповољније понуде. Понуђач који је изабран, као најбоље оцијењен дужан је у 

року од 3 (три) дана од дана запримања Одлуке о избору најповољнијег понуђача 

физички доставит на протокол уговорног органа доказе тражене тачком 2. тендерске 

документације. У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из члана 72.став 

3. Закона о јавном набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,број:39/14), Уговорни орган ће 

доставити приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након 

понуде најуспјешнијег понуђача. 

 

Члан 3. 

     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који 

     су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став 2. Закона о јавним  

     набавкама. 

Члан 4. 

    Oва Oдлука ће се објавити на веб-страници  www.opstinaugljevik.net, истовремено с  

    упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са  

    чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

      Поступак јавне набавке извођења радова кровопокривачких радова на нижеразредној  

      Основној школи у Горњем Забрђу, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне  

      набавке број:02-404-113/15 од 11.09.2015.године. 

      Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

      Обавјешење о набавци број: 894-7-3-53-3-36/15, објављено је на Порталу јавних  

      набавки дана 14.09.2015.године. 

      Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број:02-404-113/15 од  

      22.09.2015.године. 

      Комисија за јавну набавку доставила је дана 28.09.2015.године Извјештај о оцјени  

      понуда са препоруком о избору најповољнијег понуђача. 
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        У поступку по извјештају о раду, утврђено је да је Комисија благовремено и  

        Правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила 

одговарајуће зписнике, у којима је утврђено следеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда 3 (три), 

-да су благовремено запримљене 3 (три) понуде, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда, 

-да су понуде понуђача: Доо“Монт Градња“Угљевик, Доо“Интер Градња“Угљевик и групе 

понуђача Доо“Јовић С&Д“Угљевик и Доо“Спортинг МБ“Угљевик, прихватљиве понуде. 

 

У поступку доношења Одлуке, оцијењено је да је Комисија у свему правилно поступила те 

да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и тендерсском документацијом. 

 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен 

примјењујући критериј најниже цијене. 

 

Ранг листа:  

 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64.став 1.тачка б.Закона о јавним набавкама и 

тачке 6.Тендерске документације, одлучено је као у члану 1.ове Одлуке. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба  у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

Одлуке. 

Жалба се подноси у писаној форми Уреду за жалбе а путем уговорног органа/првостепеног 

органа. 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда 

 

 

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                    

                                                                                                     Василије Перић, дипл.ецц. 

 

                                                                                                     Одсјек за јавне набавке,  

Достављено:                                                                                  инветиције и надзор 

1. свим учесницима,                                                                

2. у спис и                 

3. стручној служби на објаву.- 

Назив понуђача 

Цијена из 

обрасца 

понуде  

Кориговане 

вриједности 
Кориговани 

износ цијене 

понуде 

Напомена 
Матем. 

грешке 
Попусти 

1 
Група понуђача: 

Доо“Јовић С&Д“Угљевик 

Доо“СпортингМБ“Угљевик 
10.200,06 - - 10.200,06 - 

2 Доо“Интер Градња“Угљевик 10.553,00 - - 10.553,00 - 

3 Доо“МонтГрадња“Угљевик 12.738,96 - - 12.738,96 - 


