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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-28/15 

Датум, 07.05.2015.године 

 

 

 На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 64.став 1.тачка б), члана 70.ст.1,3.и 6. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), и приједлoга Комисије за отварање и 

одабир најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку број: 02-404-28/15, од 28.04.2015.године, 

за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга надзора над грађевинским 

радовима и то:  

 

ЛОТ 1:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области нискоградње, 

ЛОТ 2:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области високоградње, 

ЛОТ 3:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области хидроградње и 

ЛОТ 4:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова централног гријања и  

      др.сличних машинских радова. 

 

 

 Члан 2. 

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да  д.о.о.”Артинг Х”Сарајево и 

д.о.о.”АГ” Угљевик  нису квалификовани понуђачи, јер нису  испунили усллове 

предвиђене тендерском документацијом. 

 

Понуда а.д.”Завод за изградњу” Бања Лука, за Лот 2 и Лот 4  је одбачена због неприродно 

ниске цијене. 

 

Понуде : д.о.о.”Интер Градња”Угљевик,  а.д.”Завод за изградњу” Бања Лука за Лот 1 и Лот 

3,  понуда д.о.о.”Монт Градња” Угљевик и ЈУ “Институт за испитивање материјала и 

конструкција РС” Бања Лука, су потпуне и прихватљиве, дате на начин и под условима 

који су тражени тендерском документацијом, те задовољавају све постављене услове.  

 

 

Члан 3. 

Д.о.о”Интер Градња”Угљевик, бира се као најповољнији понуђач за: 

Лот-1: са понуђеном цијеном без ПДВ-а  7.000,00 КМ и 

Лот-3: са понуђеном цијеном без ПДВ-а  2.800,00 КМ,  

 

 ЈУ “Институт за испитивање материјала и конструкција РС” Бања Лука, бира се као 

најповољнији понуђач за: 

Лот-2:  са понуђеном цијеном без ПДВ-а  7.500,00 КМ и  

Лот-4: са понуђеном цијеном без ПДВ-а  9.000,00 КМ. 
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Члан 4. 

Овај уговорни орган закључиће уговоре са најповољнијим понуђачима из члана 3. ове 

Одлуке , под условима утврђеним у тендеркој документацији. Прије закључења уговора, 

најповољнији понуђачи из тачке 3. ове Одлуке дужани су, у року од 5 дана од дана пријема 

обавјештења о избору, уговорном органу доставити оригинале или овјерене фотокопије 

документа из тачке 11. и тачке 12. б) тендерске документације.  Комисија је свој рад 

окончала 07.05.2015.године. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку  услуга надзора над 

грађевинским радовима и то:  

ЛОТ 1:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области нискоградње, 

ЛОТ 2:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области високоградње, 

ЛОТ 3:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области хидроградње и 

ЛОТ 4:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова централног гријања и  

      др.сличних машинских радова, именована рјешењем Начелника број:02-404-28/15 од 

21.04.2015.године, провела је поступак јавне набавке путем конкурентског  захтјева за 

достављање понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 08.04.2015.године, број 

обавјештења 894-7-2-14-3-4/15. 

 

 

Дана 23.04.2015.године у 13 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 

приликом констатовала да су  понуде доставили следећи понуђачи: 

 

             1.  Д.о.о.”Артинг БХ” Сарајево,                                  

             2.  А.Д.”Завод за изградњу” Бања Лука,                   

             3.  Д.о.о.”АГ” Угљевик,                                                  

             4.  ЈУ “Институт за исп.мат.и кон.”РС,                        

             5.  Д.о.о.”Планинвест” Брчко Дистрикт,                      

             6.  Д.о.о.”Монт Градња” Угљевик  и                               

             7.  Д.о.о.”Интер Градња” Угљевик, 

                        

- да је укупан број пристиглих понуда седам, 

- да су понуде квалификованих понуђача д.о.о.”Интер Градња”Угљевик,  а.д.”Завод за 

изградњу” Бања Лука за Лот 1 и Лот 3,  понуда д.о.о.”Монт Градња” Угљевик и ЈУ “Институт 

за испитивање материјала и конструкција РС” Бања Лука,  прихватљиве,  

 

- д.о.о.”Артинг Х”Сарајево и д.о.о.”АГ” Угљевик  нису квалификовани понуђачи, јер нису  

испунили усллове предвиђене тендерском документацијом и то :  

    

 Понуђач д.о.о. “Артинг БХ”, Сарајево није овјерио Изјаву о испуњености услова 

из члана 45. и Изјаву из члана 52.Закона о јавним набавкама код надлежног 

органан него су исту овјерили својим печатом, нити је је доставио овјерену копију 

Актуелног извода из судског регистра, а како је одређено тачком 12. тендерске 

документације, 

Затим је доставио Анекс 8-Нацрт оквирног споразума, гдје недостаје друга страна 

овог уговора – прецизно страна на којој су члан 7, 8 9 и 10 оквирног споразума, 

односно страна 38 тендерске документације. 

 

 Понуда Понуђача  д.о.о.”АГ”Угљевик,  је одбијена из разлога што Изјаву  из 

члана 52. Закона о јавним набавкама није овјерио  код надлежног органа. 
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Понуда а.д.”Завод за изградњу” Бања Лука, за Лот 2 и Лот 4  је одбачена због неприродно 

ниске цијене. 

 
Разлози  за одбацивање понуде а.д.”Завод за изградњу” Бања Лука, за Лот 2 и Лот 4   због 
неприродно ниске цијене:  

 
Уговорни орган је након прегледа понуда затражио писмено образложење понуђене цијене у 

складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама и чланом 17. Упуства за припрему модела 

тендерске документације од понуђача д.о.о.”Завод за изградњу” Бања Лука број : 03-404-

28/15 од дана 30.04.2015.године.  

Дана 04.05.2015.године добили смо од горе наведеног понуђача образложење понуђене 

цијене број акта: 4-1-Ц.Ц.-1872/15.  

Уговорни орган је размотрио достављено образложење и констатовао да је у овом поступку 

набавке понуђена неприродно ниска цијена. Сматрамо да трошкови одласка на терен и 

трошкови смјештаја у Угљевику за вријеме пружања услуга су нереално приказани. Наиме, 

планирани су трошкова одласка на терен за само један долазак и одлазак у свих 6 мјесеци 

пружања услуга, даље сматрамо да су нереалне накнаде стручним лицима што може довести 

у питање квалитет пружања услуга.  

Уговорни орган је констатовао „да чак и да прихвати да су дати трошкови реално 

приказани“ , онда остаје закључак да ће овај понуђач за 6 мјесеци пружања услуга зарадити 

само 39,00 КМ. На основу напријед наведеног одлучено је да се предметна понуда одбацује, 

јер сматрамо да је понуђена неприродно ниска цијена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

 

 

ЛОТ 1:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области  

             нискоградње 

 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена 

 Без ПДВ-а 

1)   д.о.о.”Интер Градња”Угљевик 7.000,00 

11.  а.д.” Завод за изградњу” Бања Лука   7.400,00 

12.  д.о.о.”Монт Градња” Угљевик    9.000,00 

2)  
 ЈУ “Институт за исп.мат.и кон.РС” 

Бања Лука   

               12.000,00 

3)  д.о.о.”Планинвест” Брчко Дистрикт                 12.790,00 

 

 

 

ЛОТ 2:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области  

             високоградње 

 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена 

 Без ПДВ-а 

1 
ЈУ “Институт за исп.мат.и кон.РС” 

Бања Лука   

7.500,00 

 

 

 



 4 

 

 

ЛОТ 3:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области     

             хидроградње  

 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена  

Без ПДВ-а 

1 д.о.о.”Интер Градња”Угљевик         2.800,00 

2 а.д.” Завод за изградњу” Бања Лука  2.960,00 

3 д.о.о.”Монт Градња” Угљевик   3.600,00 

4 
ЈУ “Институт за исп.мат.и кон.РС” 

Бања Лука   

4.600,00 

 

 

 

ЛОТ 4:пружање услуга стручног надзора над извођењем радова централног  

             гријања  

 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена 

Без ПДВ-а 

1 
ЈУ “Институт за исп.мат.и кон.РС” 

Бања Лука   

9.000,00 

 

 

 

С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор најповољније 

понуде утврђена најнижа цијена технички одговарајуће понуде, Комисија је оцијенила 

да је:  

 

 

Понуђач Д.о.о ”Интер Градња” Угљевик понудио најнижу цијену за : 

Лот-1: 7.000,00 КМ 

      и Лот-3: 2.800,00 КМ а  

 

Понуђач ЈУ “Институт за испитивање материјала и конструкција РС” Бања Лука, за : 

Лот-2:  8.775,00 КМ и  

Лот-4: 10.530,00 КМ.  

 

Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије, те је и  одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

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

пријема ове одлуке. 

Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а који не 

може бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованим кандидатима или 

изабраним понуђачима, као и другим странкама у поступку, директно на протокол 

уговорног органа у шалтер салу Општинске ураве Општине Угљевик или препорученом 

пошиљком. 
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У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда 

-Образложење понуђене цијене 

 

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                       

                                                                                                     Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

 

                                                                                                      Служба за јавне набавке,  

                                                                                                         инветиције и надзор 

  

 

 

 

Достављено:                                                                                    

1. а.д.”Интер Градња” Угљевик,                                                    

2. д.о.о. “Завод за изградњу” Бања Лука, 

3. ЈУ “Институт за испитивање материјала и конструкција РС”,      

4. д.о.о.”Планинвест” Брчко Дистрикт,       

5. д.о.о.”Монт Градња” Угљевик,  

6. д.о.о.”Артинг БХ” Сарајево,        

7. д.о.о.”АГ” Угљевик,                            

8. стручној служби на објаву и 

9. а/а 

 


