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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-48/19 

Датум, 19.04.2019. године 

 

 

На основу  члана 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 97/16), члана 64. став 1. тачка б), члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14 ) и члана 6. Правилника о провођењу постука јавне набавке 

путем директног споразума (Службени билтен Општине Угљевик 2/15), Начелник 

Општине Угљевик,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Члан 1. 

Након разматрања достављених понуда у предмету јавне набавке и монтаже справа за 

дјечије игралиште у Угљевику, одлучено је да се уговор додијели:  

понуђачу “Гловис“ д.о.о. Зеница са понуђеном цијеном у износу од  5.700,00  КМ без  

зарачунатог  ПДВ-а.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на “веб-страници 

Општине Угљевик“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком број: 02-404-48/19 од 04.04.2019. године је покренут поступак директног 

споразума за набавку и монтажу справа за дјечије игралиште у Угљевику. 

 

Позив за доставу понуда је упућен понуђачима: „Гловис“ д.о.о. Зеница, „Истраком“ 

д.о.о. Сански Мост и „Алпер гроуп“ д.о.о. Илиџа.  

До крајњег рока за достављање понуда, понуде су доставили понуђачи „Гловис“ д.о.о. 

Зеница и „Истраком“ д.о.о. Сански Мост. 

 

Како код одабира понуде на основу које ће бити додјељен уговор, Уговорни орган треба 

узети у обзир факторе као што су цијена, количина, квалитет, технички опис, естетске и 

функционалне захтјеве, карактеристике које се односе на околину, вријеме и период 

испоруке и сл, Уговорни орган је примјењујући критеријум цијене, квалитета, 

естетских и функционалних карактеристика, односно карактеристика које се 

односе на околону, тј. амбијент у коме ће бити постављене предметне справе 
утврдио сљедеће: 

 

- Цијена - 

 

Цијена понуде понуђача „Истраком“ д.о.о. Сански Мост са попустом, без зарачунатог 

ПДВ-а износи 5.565,74 КМ; 



 2 

Цијена понуде понуђача „Гловис“ д.о.о. Зеница износи 5.700,00 КМ без зарачунатог 

ПДВ-а; 

 

- Квалитет, естетске и функционални карактеристике, односно карактеристике 

које се односе на околину, тј. амбијент у коме ће бити постављене предметне справе 

-  

 

Понуда понуђача „Истраком“ д.о.о. Сански Мост садржи: 

- Извјештај о стручној едукацији запослених фирме „Истраком“ д.о.о. Сански Мост 

сачињен од стране Зеничке развојне агенције под протоколарним бројем 014-42-118-

3/18 од 31.03.2016. године; 

- Изјава понуђача о гаранцији од 10.04.2019. године „Истраком“ д.о.о. Сански Мост;  

- Сертификат о безбједности опреме за дјечија игралишта Ин. Бр. ИН-4-ЗП-КУ-26-Ј 

за КИ „капетан кук“; 

- Сертификат о безбједности опреме за дјечија игралишта Ин. Бр. ИН-4-ЗП-ТО-А-18 

за тобоган „алф 18“; 

- Сертификат о безбједности опреме за дјечија игралишта Ин. Бр. ИН-4-ЗП-ЛЈ-КЛ за 

љуљачку „клинци“; 

 

Недостатак: Није достављен атест о начину и квалитету извршене импрегнације по 

стандарду ДИН 68800-3 за „Стол са клупама“ зхтјеван тачком 3. Позива за 

достављање понуда а који је назначен под редним бројем 4. у табели Образца за 

цијену понуде истог Позива већ је на страни 17. понуде назначено како се доказује 

начин заштите дрвених дијелова и елемената;  

 

Понуда понуђача „Гловис“ д.о.о. Зеница садржи: 

- Изјава о усклађености мобилијара дјечијих игралишта према стандарду за 

сигурност дјечијег игралишта БАС ЕН 1176:2011 број 01-04/2019 од 11.04.2019. 

године; 

- Извјештај о испитивању Зеничке развојне агенције, Лабораторија за испитивање 

сигурности опреме, ПИ/21/17 „ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ са справама/опремом: КУЛА 

СА ТОБОГАНОМ, КЛАЦКАЛИЦА, ЉУЉАЧКА ЗА ДВИЈЕ ОСОБЕ И 

ПЈЕШЧАНИК“, улазни протокларни број: 01-42-612/17 од 16.10.2017. године, 

излазни протоколарни број: 01-42-612/17 од 28.11.2017. године, од 28.11.2017. године 

са резултатима испитивања:  

Дјечије игралиште - Општина Вогошћа – МЗ Гора;  

Љуљачка са двије сједалице – Општина Вогошћа – МЗ Гора;  

Тобоган повезан са осталим справама – Општина Вогошћа – МЗ Гора;  

Аксијална Клацкалица – тип 1- Општина Вогошћа – МЗ Гора; 

- Фотографије производа са назначеним дводимензионалним површинама простора 

који предметни производи заузимају, односно захтјевају; 

- Гарантни лист „Гловис“ д.о.о. Зеница за производе:  

„Бејби кула“ са техничким описом производа, назначеном сигурносном зоном, 

примјером изведбе темеља и гарантним периодом за све изведене радове и дијелове 

опреме; 

„Комбинована љуљачка „бејсик+бејби““ са техничким описом производа, 

назначеном сигурносном зоном, примјером изведбе темеља и гарантним периодом за 

све изведене радове и дијелове опреме; 

„Куле са тобоганима“ са техничким описом производа, назначеном сигурносном 

зоном, примјером изведбе темеља и гарантним периодом за све изведене радове и 

дијелове опреме; 

„Сет за сједење“ са техничким описом производа и гарантним периодом за све 

изведене радове и дијелове опреме; 
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- Технички лист производа „Гловис“ д.о.о. Зеница за производе: 

„Бејби кула“ са техничким описом производа, спецификацијом материјала, 

назначеном сигурносном зоном и примјером изведбе темеља; 

„Комбинована љуљачка „бејсик+бејби““ са техничким описом производа, 

спецификацијом материјала, назначеном сигурносном зоном и примјером изведбе 

темеља; 

„Куле са тобоганима“ са техничким описом производа, спецификацијом материјала, 

назначеном сигурносном зоном и примјером изведбе темеља; 

„Сет за сједење“ са техничким описом производа и спецификацијом материјала; 

- Атест о квалитету услуге импрегнације биоцидним производом „Wolmaint cx8“ 

произвођача д.о.о. „Меридијана“ импрегнација дрвета, „Меридијана“ д.о.о. Горњи 

Бродац; 

 

Цијена понуде понуђача „Истраком“ д.о.о. Сански Мост је нижа у односу на висину 

цијене одабране понуде понуђача „Гловис“ д.о.о. Зеница за износ од 134,26 КМ, но 

како је одредбом члана 6. став 1. Правилника о провођењу постука јавне набавке 

путем директног споразума (Службени билтен Општине Угљевик 2/15) прописано  да 

код одабира понуде на основу које ће бити додјељен уговор, Уговорни орган треба 

узети у обзир факторе као што су цијена, количина, квалитет, технички опис, естетске 

и функционалне захтјеве, карактеристике које се односе на околину, вријеме и период 

испоруке и сл, Уговорни орган је примјенио критеријум цијене, квалитета, естетских 

и функционалних карактеристика, односно карактеристика које се односе на околону, 

тј. амбијент у коме ће бити постављене предметне справе ради задовољења потреба 

предметне набавке.  

 

Из анализе понуда предметних понуђача утврђено је да понуда понуђача „Истраком“ 

д.о.о. Сански Мост“ не задовољава у цјелости примјењени критеријум квалитета и то 

у дијелу који се односи на доказ о квалитету извршене импрегнације по стандарду 

ДИН 68800-3 за „Стол са клупама“ зхтјеван тачком 3. Позива за достављање понуда а 

који је назначен под редним бројем 4. у табели Образца за цијену понуде истог 

Позива, већ је на страни 17. понуде наведено како се доказује начин заштите дрвених 

дијелова и елемената импрегнацијом без достављања захтјеваног доказа, тј. атеста о 

начину и квалитету  извршене импрегнације по назначеном стандарду сходно чему 

предметни понуђач није у цјелости успунио критеријум квалитета. 

 

Понуда одабраног понуђача у цјелости испуњава примјењени критеријум квалитета а 

што је Уговорни орган утврдио увидом и оцјеном претходно назначених доказа који 

су садржани у понуди истог, и то: Изјаве о усклађености мобилијара дјечијих 

игралишта према стандарду за сигурност дјечијег игралишта БАС ЕН 1176:2011 број 

01-04/2019 од 11.04.2019. године; Извјештаја о испитивању Зеничке развојне 

агенције, Лабораторија за испитивање сигурности опреме, ПИ/21/17 „ДЈЕЧИЈЕ 

ИГРАЛИШТЕ са справама/опремом: КУЛА СА ТОБОГАНОМ, КЛАЦКАЛИЦА, 

ЉУЉАЧКА ЗА ДВИЈЕ ОСОБЕ И ПЈЕШЧАНИК“, улазни протокларни број: 01-42-

612/17 од 16.10.2017. године, излазни протоколарни број: 01-42-612/17 од 28.11.2017. 

године, од 28.11.2017. године са резултатима испитивања: Дјечијег игралишта - 

Општина Вогошћа – МЗ Гора; Љуљачке са двије сједалице – Општина Вогошћа – МЗ 

Гора; Тобогана повезаног са осталим справама – Општина Вогошћа – МЗ Гора; 

Аксијалне Клацкалице – тип 1- Општина Вогошћа – МЗ Гора; Гарантног листа 

„Гловис“ д.о.о. Зеница за производе: „Бејби кула“ са техничким описом производа, 

назначеном сигурносном зоном, примјером изведбе темеља и гарантним периодом за 

све изведене радове и дијелове опреме; „Комбинована љуљачка „бејсик+бејби““ са 

техничким описом производа, назначеном сигурносном зоном, примјером изведбе 

темеља и гарантним периодом за све изведене радове и дијелове опреме; „Куле са 
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тобоганима“ са техничким описом производа, назначеном сигурносном зоном, 

примјером изведбе темеља и гарантним периодом за све изведене радове и дијелове 

опреме; „Сет за сједење“ са техничким описом производа и гарантним периодом за 

све изведене радове и дијелове опреме; Технички лист производа „Гловис“ д.о.о. 

Зеница за производе: „Бејби кула“ са техничким описом производа, спецификацијом 

материјала, назначеном сигурносном зоном и примјером изведбе темеља; 

„Комбинована љуљачка „бејсик+бејби““ са техничким описом производа, 

спецификацијом материјала, назначеном сигурносном зоном и примјером изведбе 

темеља; „Куле са тобоганима“ са техничким описом производа, спецификацијом 

материјала, назначеном сигурносном зоном и примјером изведбе темеља; „Сет за 

сједење“ са техничким описом производа и спецификацијом материјала; Атест о 

квалитету услуге импрегнације биоцидним производом „Wolmaint cx8“ произвођача 

д.о.о. „Меридијана“ импрегнација дрвета, „Меридијана“ д.о.о. Горњи Бродац; 

 

Увидом у понуду одабраног понуђача утврђено је да иста задовољава примјењени 

критеријум естетских и функционалних карактеристика, односно карактеристика који 

се односе на околону, тј. амбијент у коме ће бити постављене предметне справе а што 

произилази из Фотографија тражених производа са назначеним дводимензионалним 

површинама простора који предметни производи заузимају, односно захтјевају, а које 

фотографије су садржане на страни од 30. - 34. понуде одабраног понуђача. 

 

Понуђач „Истраком“ д.о.о. Сански Мост није доставио адекватне засебне 

фотографије, нити друге одговарајуће документе из којих би се могле утврдити 

естетске и функционалне карктеристике производа који су предмет набавке, односно 

карактеристике које се односе на околону, тј. амбијент у коме ће бити постављене 

предметне справе.  

 

Сходно свему предње наведеном Уговорни орган је утврдио да понуда одабраног 

понуђача представља најбољу размјену вриједности за новац, па је исти примјењујући 

напријед назначене критеријуме, а сходно одредби члана 6. став 2. Правилника о 

провођењу постука јавне набавке путем директног споразума (Службени билтен 

Општине Угљевик 2/15) којом одредбом је прописано да Уговорни орган бира 

понуђача на начин који гарантује најбољу размјену вриједности за новац одлучио као 

у члану 1. ове Одлуке.  

 

ПРАВНА ПОУКА: 
У поступку директног споразума жалба није допуштена. 

 

 

   Обрађивач:                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

________________                                                                 _________________________ 

                                                                                                   Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

                                                                                                     Одсјек за јавне набавке, 

                                                                                                        инвестиције и надзор 

                                                                                                    ______________________ 

 Достављено:                                                                                      

1. Учесницима у поступку; 

2. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе, 

    на објаву и 

3. а/а. 


