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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-108/16. 
Датум, 18.07.2016.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  
о избору најповољнијег понуђача 

 
 

 
Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке 
услуга колективног осигурања запослених радника у Општинској управи Општине Угљевик, и 
уговор се додјељује понуђачу:  А.Д. Wинер Осигурање“, Бијељина, за  укупну понуђену 
цијену у износу од: 4.032,06  КМ, 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  кад су сви понуђачи обавијештени о избору 
најповољније понуде. Изабрани понуђач из члана 1. ове Одлуке обавезан је да достави  
документе из тачке 7.3. под а) и под б) конкурентског захтјева,  којима  ће  потврдити  
вјеродостојност дате изјаве. 
Доказе о испуњавању услова одабранипонуђач  је дужан доставити физички на протокол 
уговорног органа најкасније пети дан, рачунајучи од дана запримања обавјештења о избору 
најповољнијег 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 јавни набавкама. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ће се објавити на веб-страници  www.опстинаугљевик.нет, 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 за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга 
колективног осигурања запослених радника у Општинској управи Општине Угљевик , 

http://www.opstinaugljevik.net/
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покренута је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-404-108/16 од 
15.06.2016.године. 
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 
Обавјешење о набавци број: 894-7-2-33-3-29/16, објављено је на Порталу јавних набавки дана 
15.06.2016.године. 
Комисија за  отварање, анализу и оцјену понуда,  именована је Рјешењем број:02-404-108/16 
од  01.07.2016.године. 
 
Комисија је доставила дана 08.07.2016.године Извјештај о оцјени понуда са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача. 
 
У записнику о прегледу и оцјени понуда, је утврђено следеће: 
-да је укупан број пристиглих понуда 7  (седам), 
-да је благовремено запримљено 7 (седам) понуда, 
 -да нема неблаговремено запримљених понуда, 
-да су понуђачи:  А.Д. „Атос Осигурање“, Бијељина и А.Д. „Wинер Осигурање“, Бијељина, 
квалификовани понуђачи  и да су  њихове понуде    прихватљиве понуде, јер су доставили све 
захтијеване  доказе и  понуде су израдили на начин одређен конкурентским захтјевом, 
 
-да је понуда  понуђача: А.Д. „Крајина Осигурање“, Бања Лука,   неприхватљива понуда из 
следећег разлога: 
Тачка 12.4.тендерске документације прописује да све стране понуде које садрже текст у било 
којем облику морају бити нумерисане, потписане и  овјерене печатом понуђача.  Све странице 
понуде АД „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“, Бања Лука нису   потписане  нити печатом понуђача 
овјерене, што је у супротности са тачком 12.4. конкурентског захтјева . 
Тачка 12.5. тендерске документације прописује да се понуда   израђује на начин да чини 
цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене 
на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви 
листови понуде морају бити чврсто увезани, а што подразумјева укоричење понуде у књигу, 
или понуда осигурана јемствеником, чија су оба краја на првој или последњој страни понуде 
причвршћена печатним воском са утиснутим сувим жигом добављача или наљепницом на којој 
је утиснут суви жиг добављача, а све на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање 
листова, осим гарантних докумената  
Овај понуђач је своју понуду   осигурао јемствеником , а на првој страни понуде јемственик 
причврстио пластичном наљепницом фирме и печатним воском пречника од око 5мм,  без   
утиснутог сувог жига како је то прописано тачком 12.5. тендерске документације.  
Надаље, у обрасцу за достављање  понуде (Анекс 1) постоји  исправка урађена коректором (у 
дијелу табеле у коју су унијети подаци за контакт особу-конкретно исправка рађена у колони 
име и презиме-овлашћене особе), а да при томе исправка  није потврђена потписом понуђача 
нити је наведен датум исправке, што је у супротности са тачком 12.5. конкурентског захтјева. 
 
-Понуда понуђача: АД „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“, Бања Лука, одбацује се као неприхватљива 
понуда из сљедећег  разлога:  
Тачка 12.4.тендерске документације прописује да све стране понуде које садрже текст у било 
којем облику морају бити нумерисане, потписане и  овјерене печатом понуђача. Понуда АД 
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“, Бања Лука нема печатом понуђача овјерене све стране понуде, а што је у 
суротности са тачком 12.4. тендерске документације. 
 
-Понуда понуђача: ДД „АСА ОСИГУРАЊЕ“, Сарајево, одбацује се као неприхватљива понуда из 
сљедећих разлога:  
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Тачка 12.5.конкурентског захтјева гласи :  Сви листови понуде морају бити чврсто увезани, а што 
подразумјева укоричење понуде у књигу, или понуда осигурана јемствеником, чија су оба краја 
на првој или последњој страни понуде причвршћена печатним воском са утиснутим сувим 
жигом добављача или наљепницом на којој је утиснут суви жиг добављача, а све на начин да се 
онемогући накнадно вађење или уметање листова. Овај  Понуђач је понуду осигурао 
јемствеником, а на првој и посљедњој страни понуде јемственик причврстио наљепницом  на 
коју је ставио отисак печата, што је у супротности са тачком12.5.конкурентског захтјева.  
 
Како понуде понуђача АД „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“, Бања Лука, АД „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“, Бања 
Лука и  ДД „АСА ОСИГУРАЊЕ“, Сарајево  нису припремљене  у складу са тачком 12. тендерске 
документације,  исте се одбацују као неприхватљиве по облику и садржају  и за исте Комисија 
није  вршила анализу и оцјену достављених доказа захтјеваних тачком 7. 8. и 10. тендерске 
документације. 
 
-Понуђач АД „“НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“, Бијељина искључујен је из даљег поступка оцјене 
понуда из сљедећих разлога: 
Тачком 8.1. тендерске документације ( Способност за обављање професионалне дјелатности) 
одређено је да понуђачи морају уз понуду доставити доказ о регистрацији у одговарајућим 
професионалним или другим регистрима земље у којој су регистровани или да осигурају 
посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају 
професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке, на основу кога се 
недвосмислено може закључити да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је 
предмет конкретне јавне набавке). 
Достављени докази морају бити оригинали или овјерене копије, с тим да датум издавања 
оригинала не може бити старији од три мјесеца рачунајући од дана доставе понуда. 
Докази који нису достављени на начин прописан овом тачком тендерске документације, неће 
бити прихваћени, те ће понуђач бити искључен из даљег поступка оцјене понуда. 
Понуђач АД „“НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“, Бијељина је у својој понуди доставио Рјешење –
дозволу за рад за обављање послова свих врста неживотних осигурања издато од стране 
Агенције за осигурање Републике Српске, Бања Лука, дана 20.09.2007.године. Како је датум 
издавања оригинала старији од три мјесеца рачунајући од дана доставе понуда, Комисија 
понуду АД „“НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“, Бијељина искључује из даљег поступка оцјене понуда. 
 
-Понуђач АД „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“, Бања Лука, искључује се из даљег поступка оцјене 
понуда из сљедећих разлога: 
Тачка 10.тендерске документације ( Оцјена техничке И професионалне способности) прописује 
да је понуђач дужан испуњавати следеће минималне услове : 
а) Успјешно искуство на реализацији 1 (једног) уговора  услуга које су предмет набавке 
(колективно осигурање радника)  за период не дужи од три године , рачунајући од дана објаве 
обавјештења о набавци или од датума регистрације, односно почетка пословања ако је 
понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од три године, минималне 
финаснијске вриједности  5.000,00 КМ   (без ПДВ-а), а да исто доказује  потврдом коју је  издала 
друга уговорна страна-  наручилац  (крајњи корисник), а  која обавезно садржи:  
 назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,  
 предмет уговора,   
 вриједност уговора,  
 вријеме и мјесто извршења уговора и  
 наводе о уредно извршеним уговорима.  
Потврда о успјешној реализацији уговора приложена у понуди именованог понуђача издата од 
стране ДУБИЦОТТОН Д.О.О. за производњу, промет и услуге, Козарска Дубица, не садржи 
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назив и сједиште друге уговорне стране  као ни навод да ли је износ од 5.103,00 КМ исказан са 
или без ПДВ-а.  
 
Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен  
примјењујући критериј најниже цијене. 
 
   Ранг листа прихватљивих понуда:  
 

 
 
Из наведених разлога, примјеном члана 64.став 1. тачка б.Закона о јавним набавкама и тачке 
17.тендерске документације, одлучено је као у члану 1.ове Одлуке. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: 
Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније 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 изабраном понуђачу, као и 
другим странкама у поступку, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу 
Општинске управе Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 
 
У прилогу ове одлуке достављамо: 
-Записник о прегледу и оцјени понуда 
 
 
 

Одсијек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                                                           НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНЕ 
    Сокица Хорват                                                                                                               Василије Перић, 
дипл.ецц. 
 
 
 
 
                                                                                                     
 Достављено: 
 1.свим учесницима у поступку,                                                        
 2.у спис и 
 3.стручној служби на објаву.-                                                       

Назив понуђача 

Цијена из 
обрасца 
понуде 

(са ПДВ-
ом) 

Кориговане 
вриједности Кориговани 

износ цијене 
понуде 

Напомена 
Матем. 
грешке 

Попуст
и 

1 
АД „WИЕНЕР 
ОСИГУРАЊЕ“, ВИГ, 
Бијељина 

4.032,06 - 
1.897,4

4 
4.032,06 - 

2 
АД „АТОС ОСИГУРАЊЕ“, 
Бијељина 

5.564,88 - 0,00 5.564,88 - 
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