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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор 
Број : 02-404-135/16 
Датум, 19.08.2016.године 
 
 
На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 25. и члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ) и приједлога Комисије за отварање и одабир 
најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповљнијег понуђача у поступку јавне набавке радова 
 
 

Члан 1. 
Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке радова на  спајању новоизграђеног бунара Б2 на постојећи  водоводни  систем у МЗ 

Глиње и уговор додјељује  понуђачу „Монт-Градња“, д.о.о. Угљевик, за понуђену укупну 
цијену у износу од: 47.600,94 КМ, као најбоље оцијењену понуду. У цијену није 
зарачунат ПДВ-е. 
 

 Члан 2. 
Понуђач који је изабран,  као најбоље оцијењен дужан је најкасније на дан потписивања 
уговора, доставити овјерену копијуј лиценце о испуњености услова за извођење радова 
из области хидроградње,  издату од стране надлежног Министарства. 
 
У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из члана 72.став 3. тачка б) Закона 
о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број 39/14), Уговорни орган ће приједлог  
оквирног споразума доставити понуђачу, чија је понуда по ранг листи одмах након 
понуде најуспјешнијег понуђача.  
 
Доказе захтијеване  тачком 4.1.3. Тендерске  документације, изабрани понуђач је 
доставио у понуди. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 
учестовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним 
набавкама. 

 
  Члан 4. 

Ова Одлука ће се објавити на веб страници  www.opstinaugljevik.net,  истовремено с 
упућивањем понуђачима који су учестовали 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  радова на спајању новоизграђеног бунара Б2 на постојећи 

водоводни систем у МЗ Глиње, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 
број 02-404-135/16 од 11.07.2016. године.      

 

http://www.opstinaugljevik.net/
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Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.  

Обавјештење о набавци под бројем 894-1-3-41-3-34/16 је објављено на Порталу јавних 

набавки дана 12.07.2016.године и у „Сл.гласнику БиХ“, број  51/16. 

 

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

 

Комисија за отварање, анализу и оцјену понуда, именована  Рјешењем Начелника број: 

02-404-135/16, је дана 16.08.2016. године доставила је Извјештај о оцјени понуда са 

препоруком о избору најповољнијег понуђача. 

 

Комисија је извршила отварање и оцјену понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике у којима је утврђено следеће: 
-да је укупан број пристиглих понуда 2 (два), 
-да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда, 
- да су понуде доставили следећи понуђачи и то:  

1) ДОО „Инстел“, Бијељина,   
2) ДОО „Монт Градња“, Угљевик. 

 
-Комисија је утврдила да понуда:  ДОО „Инстел “, Бијељина, није у потпуности израђрена у 

складу са тачком 5.1.5. и тачка 5.2.1. тендерске документације које  прописују да  су 

понуђачи  Прилоге-Анексе који су саставни дио тендерске документације дужни  ручно 

попунити, а овај понуђач је исте откуцао на рачунару, конкретно  Техничку 

спецификацију-Анекс 1. Комисија сматра да се не  ради о недостатку који  може битно 

утицати на исход поступка ове јавне набавке те је констатовала да је овај понуђач 

квалификован понуђач, јер је у понуди доставио све доказе који су захтијевани тачком 4. 

Тендерске документације. 

 

-Комисија је записнички утврдила да је и понуђач „Монт-Градња“, д.о.о. Угљевик, 

квалификован понуђач, јер је и он у понуди доставио све доказе који су захтијевани тачком 

4. Тендерске документације и понуду је израдио према захтјевима из тачке 5. Тендерске 

документације. 

 

Провјером рачунске исправности понуде, Комисија је утврдила да у понуди одабраног 

понуђача „Монт-Градња“, д.о.о. Угљевик постоји рачунаска грешка, која је исправљена у 

складу са чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда 
(Сл.гласник БиХ, број 90/14 и 20/15) . Од овог понуђача је захтијевана писмена сагласност за 
исправку грешке, коју је он доставио у остављеном року. 
         
Наиме, Д.о.о.“Монт  Градња“ Угљевик је на на страни 7) и страни 10)  понуде, у Техничкој 
спецификацији-Анекс 1 (предмјер и  предрачун радова) тендерске документације под 
позицијом : 
             1.ПОТИСНИ ВОД ОД ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ИЗНАД БУНАРА Б2 ДО СПОЈНОГ ОКНА У ЧВОРУ  
               Н.21: 
            - тачка 5. Машинско и ручно затрпавање материјалом из ископа у слојевима од по 20-30 
цм са  
              збијањем и планирањем и уређењем рова.Обрачун по м³, стоји укупна цијена без ПДВ-
а  
              5.505,00 КМ, а треба да стоји 5.500,58 КМ 
             2.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 
             2.1. ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 
             -подтачка 2.1.4.Набавка, транспор и уградња пумпе УПА С100 Д4/16 3x380-415 В,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

стоји укупна цијена без ПДВ-а 5.250,00 КМ, а треба да стоји 10.500,00 КМ. 
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           Самим тим мијења се  вриједност радова у понуди и гласи: 
       Укупна цијена без ПДВ:       47.600,94  КМ 
       Износ ПДВ-а:                                8.092,16 КМ 
       Укупна цијена са ПДВ-ом:    55.693,10 КМ 

 
 
Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен  
примјењујући критериј  за додјелу уговора постављен тачком 5.8. тендерске документације „најнижа цијена  
прихватљиве понуде. 
 
Ранг листа : 

 

У прилогу ове Одлуке : 
-записник о прегледу и оцјени понуда, 
-захтјев за писмену сагласност за исправку грешке и 
-писмена сагласност за исправку грешке. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ 
 
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми у року од 10 (десет) дана 
од дана пријема ове одлуке,  директно на протокол уговорног органа у шалтер салу 
Општинске ураве Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 
 
 
 
                                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        
                       ________________ 
                     Василије Перић, 
дипл.ецц. 
        
                                                                                                   
Достављено:          
1.свим понуђачима, 
2.стручној служби на објаву и 
3.а/а.- 

Назив понуђача 

Цијена из 
обрасца за 

цијену 
понуде-
Анекс 3 

Кориговане 
вриједности Кориговани 

износ цијене 
понуде 

Напомена 
Матем. 
грешке 

Попусти 

1 
ДОО „МОНТ ГРАДЊА“, 
УГЉЕВИК 

42.355,36 5.245,58 - 47.600,94 
Дата сагл.за 
испр.рач.гр
ешке 

2 
ДОО „ИНСТЕЛ“, 
БИЈЕЉИНА 

48.758,16 - - 48.758,16 - 


