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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-49/15 

Дана, 15.07. 2015. године 

 

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

(Службени гласник БиХ бр. 39/14) и члана 72. Закона  о  локалној самоуправи 

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

доноси следећу  

 

О Д Л У К У 

 

1.Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку број : 20-404-49/15, за избор 

најповољнијег понуђача за набавку и уградњу вертикалне саобраћајне 

сигнализације.  

Комисија за јавну набавку, за избор најповољнијег понуђача за набавку 

„вертикалне саобраћајне сигнализације“  именована рјешењем Начелника Општине 

број 02-404-49/15,провела је поступак отварања и оцјене понуда по  конкурентском 

захтјеву за достављање понуда. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

најнижа цијена. 

Дана 22.06.2015. године у 11:00 часова Комисија је извршила отварање понуда и 

том приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача  и то по 

сљедећем редослиједу приспјећа: 

 

-„доо Тиминг“, Тузла, 

-„доо Јовић С&Д”, Угљевик и 

-„доо Монт Градња“, Угљевик. 

 

2.Утврђује се да je понуђач „Јовић С&Д, доо, Угљевик” испунио услове за 

квалификацију и  његова понуда према облику и садржају у потпуности испуњава 

улове захтијеване конкурентским захтјевом. 

 

3.Понуда понуђача Монт – Градња доо, Угљевик одбацује  се у складу са чланом 

68. став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама из разлога што иста по облику и 

садржају не испуњава услове захтијеване конкурентским захтјевом. Овај понуђач 

није доставио попуњен, потписан и овјерен Образац за достављање понуда-који је 

саставни дио конкурентског захтјева – Анекс 1. 

 

4.Понуда понуђача „ доо Тиминг, Тузла „ се одбацује из разлога што овај понуђач 

није писменим путем прихватио исправку рачунске грешке.  

 

У поступку анализе и оцјене понуда и ртачунске контроле, Комисија је утврдила да 

у понуди овог понуђача постоји разлика у цијенама у Образцу за достављање 

понуде-Анекс 1 конкурентског захтјева и у Образцу за цијену понуде-Анекс 2. У 

обрзцу за достављање понуда-Анекс 1 стоји да је укупна  цијена без ПДВ-а 
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13.404,00 КМ, а у образцу за цијену понуде стоји да је укуна цијена без ПДВ-а са 

попустом 15.682,68 КМ.  Овај понуђач је у образцу за цијену понуде-Анекс 2, навео 

да је цијена без ПДВ-а 13.404, 00 КМ, затим је у колони попуст навео да попуст 

износи 2.278, 68 КМ и на крају укупна цијена без ПДВ-а са попустом уписао износ 

15.682, 68 КМ, Комисија је рачунском контролом утврдила да укуно без ПДВ-а са 

попустом треба да стоји 11.125, 32 КМ. У складу са чланом 17. став 3. 4. и 5. овај 

уговорни орган је од овог понуђача затражио писану сагласност за исправљање 

рачунске грешке у понуди. Понуђач „Тиминг доо Тузла“ није писаним путем 

прихватио исправку рачунске грешке. Он у одговору наводи да су у образац за 

цијену понуде омашком износ ПДВ-а уписали као попуст те су због тога сабрали а 

не одузели овај износ. 

Овај уговорни орган је у предметном конкурентском захтјеву затијевао да се 

попуст уколико се исти даје искаже у укупном износу. 

На основу напријед наведеног јасно је да постоји разлика у датој цијени у образцу 

за достављање понуда и датој цијени у обрасцу за цијену.  Чланом 17.став 4. 

Упуства за припрему модела тендерске документације и понуда („Сл. гласник БиХ, 

број 90/14) је одређено „када цијена понуде без пореза на додатну вриједност 

изражена у образцу за цијену понуде не одговара цијени понуде без пореза на 

додатну вриједност израженој у образцу понуде, важи цијена понуде без пореза на 

додатну вриједност изражена у образцу за цијену понуде.“ Дакле, јасно је и 

недвосмислено да је овај понуђач исказао различите цијене у образцу понуде и 

образцу за цијену. Такође, јасно је и недвосмислено  утврђено, увидом у образац за 

цијену понуде,  да је  овај понуђач исказао попуст, те обзиром да је сабрао, а не 

одузео износ попуста, овај уговорни орган је затражио сагласност за исправку 

рачунске грешке. Обзиром да овај понуђач није писаним путем прихватио исправку 

рачунске грешке, него је навео да је омашком уписан попуст, а тиме и сам признаје 

да његова понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације. 

У образцу за понуду – Анекс 1. тачка 3. овај уговорни орган је упознао 

потенцијалне понуђаче да у случају разлика у цијенама из образца за понуду и 

образца за цијену понуде, релевантна је цијена из образца за цијену поуде. У 

оваквим ситуацијама је одређено да је релевантна цијена из образца за цијену 

понуде, дакле и дати попуст који је исказан у овом образцу. Исказани попуст је 

унијет и у записник са отварања понуда, који је овај понуђач примио дана 

20.07.2015. године и на исти није имао примједби.  На основу свега наведеног у 

тачци 4. ове Одлике овај уговорни орган у складу са чланом  68. став 4. тачка г) 

одбацује понуду овог понуђача. Чак и да овај уговорни орган прихвати да је овај 

понуђач омашком унио попуст у образац за цијену, исправка такве „омашке“ није 

предвиђена Законом нити Упуством, него би овај уговорни орган понуду морао 

одбацити у складу са чланом 68. став 4. тачка и), јер тада понуда не би била 

потпуна и не би испуњавала захтјеве из тендерске документације, зато што образац 

за цијену понуде није попуњен у складу са захтјевима постављеним у тендерској 

документацији. 

 

5„Јовић С&Д, доо Угљевик, бира се као најповољнији понуђач са понуђеном 

цијеном у износу од 24.792,30 КМ са ПДВ-ом. 
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6.Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима 

утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији 

понуђач из тачке 5. ове одлуке дужан je, у року од 3 (три) дана од дана пријема 

обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказује 

своју личну способност. Ови документи су наведени у члану 45. став 2) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14). Најповољнији понуђач је 

дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим 

да документи наведени у члану 45. став 2) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“ 39/14) не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана 

подношења понуде, односно од 22.06.2015. године. Комисија је свој рад окончала 

07.07.2015. године. 

 

ПРАВНА ПОУКА : 
 

Против ове Одлуке може се упутити жалба у року од 5 (пет) дана од дана пријема. 

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

органа/првостепеног органа. 

 

 

Доставити : 

1. свим учесницима, 

2. у спис и 

3. Стручној служби на објаву.- 

 

 

 

Одсијек за јавне набавке,                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

инвестиције и надзор                                                                 

        Василије Перић, дипл.ецц.  


