
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-55/19 

Датум, 28.05.2019.године 

 

 

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

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени    гласник БиХ” 

број 39/14), а у вези са примјеном одредбе члана 88. и 89. истог Закона и приједлога 

Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик, 

доноси  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке  „услуга садње сезонског цвијећа, као и услуге одржавања/његовања засађеног цвијећа 

и дрвећа постојећих и нових засада” и оквирни споразум се додјељује понуђачу: „Монт-

градња“ д.о.о. Угљевик за понуђену цијену у износу од  19.629,24 КМ без 

зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењена понуда.  

 

Члан 2. 

Приједлог оквирног споразума о пружању услуга доставиће се на потпис изабраном 

понуђачу по протеку рока од 10 (десет) дана, рачунајући од дана кад су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољније понуде. 

 
Одабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке, физички 

доставити на протокол уговорног органа доказе тражене тачком 4.1.3. тендерске 

документације, а који се односе на измирење доспјелих обавеза у вези са плаћањем директних 

и индиректних пореза. 

 

У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из става 2. овог члана, 

Уговорни орган ће предлог оквирног споразума, доставити понуђачу, чија је понуда 

по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се заједно са Записником о 

прегледу и оцјени понуда бр. 02-404-55/19 од 17.05.2019. године,  понуђачу који је 

учествовао 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 понуђачу који је учествовао 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 

http://www.opstinaugljevik.net/


Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача, и то јавне набавке  „услуга 

садње сезонског цвијећа, као и услуге одржавања/његовања засађеног цвијећа и дрвећа 

постојећих и нових засада” покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке 

услуга број: 02-404-55/19 од 17.04.2019.године. 

Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Обавјешење о набавци број: 894-7-2-17-3-27/19, објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 18.04.2019.године. 

Комисија за отварање, преглед и оцјену понуда именована је Рјешењем број: 02-404-

55/19 од  30.04.2019.године. 

Комисија је дана 17.05.2019.године доставила Извјештај о оцјени понуда са 

препоруком о избору најповољнијег понуђача. 

 

У поступку по извјештају о раду, утврђено је да је Комисија благовремено и правилно 

извршила отварање и оцјену понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у 

којима је утврђено сљедеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири), 

-да је благовремено запримљено 4 (четири) понуде, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда, 

-да су понуђачи:  Доо „Монт Градња“,Угљевик, Доо „Интер Градња“,Угљевик и 

Доо“Јовић С&Д“Угљевик, квалификовани понуђачи и да је њихова понуда 

прихватљива, јер су доставили све захтијеване доказе и  понуду је израдили на начин 

одређен тендерском документацијом. 

 

Комисија је у записнички утврдила да понуда понуђача ПД „Пластеник Радовановић“ 

Угљевик није прихватљива из сљедећих разлога: 

Тачком 5.5.4. тендерске документације прописано је да ако понуђач није у систему 

ПДВ-а, у обрасцу за достављање понуде на мјесто за упис цијене понуде са порезом на 

додатну вриједност уписује се исти износ као што је уписан на мјесту предвиђеном за 

упис цијене понуде без пореза на додатну вриједност, а мјесто предвиђено за упис 

износа ПДВ-а оставља се празно. Ако понуђач није у систему ПДВ-а, поред напријед 

наведеног дужан је доставити потписану и овјерену изјаву дату под пуном моралном и 

кривичном одговорношћу. Изјава не може бити старија од 10 (десет) дана, рачунајући 

од дана доставе понуде.  

Понуђач ПД “Пластеник Радовановић“ Угљевик попунавајући Анекс 2 дате тендерске 

документације у рубрици гдје стоји „Да ли је понуђач у систему ПДВ“ уписао је  „НЕ“. 

С тим у вези Понуђач ПД “Пластеник Радовановић“  је био дужан доставити потписану 

и овјерену Изјаву (да није у систему ПДВ-а), тражену истом тачком тендерске 

документације, што понуђач није урадио. Надаље, Понуђач ПД “Пластеник 

Радовановић“ Анекс 2 тендерске документације није попунио у складу са траженим 

захтјевима јер је на мјесто предвиђено за упис износа ПДВ-а уписао износ изражен и 

бројчано као и словима, што је требао оставити празно.  

На основу горе наведеног утврђено је да понуда понуђача ПД “Пластеник 

Радовановић“  није у складу са тачком 5.5.4. Тендерске документације. 

Тачка 5.2.2.  Садржај понуде дефинише: да понуда мора садржавати најмање, између 

осталог Нацрт оквирног споразума - попуњен, потписан и печатом овјерен у складу са 

шемом која је дата у Анексу -7 тендерског документа, те да ће понуда понуђача бити 

одбачена у случају да не достави тражене документе или их достави на непотпун и 

непрописан начин. 

Надаље, тачка 6.4. Нацрт оквирног споразума каже: да су понуђачи  дужни уз понуду 

доставити Нацрт оквирног споразума-Анекс 7 у који су унијели податке из своје 

понуде, те исти потписати и печатом овјерити на одговарајућем мјесту као акт 

сагласности са истим. 



У случају да понуђач пропусти попунити образац Нацрта оквирног споразума у складу 

и на начин са постављеним захтјевима у самом Нацрту оквирног споразума, његова 

понуда ће бити одбачена. 

Понуђач ПД“Пластеник Радовановић“ Угљевик није доставио посљедњу страну Нацрта 

оквирног споразума-Анекс 7, што није у складу са тачком 5.2.2 и 6.4.тендерске 

документације. 

Сходно свему предње наведеном у дијелу записника Комисије који се односи на 

квалификованост понуђача ПД „Пластеник Радовановић“ Угљевик, Уговорни орган 

сматра да  је записничко утврђење Комисије у овоме дијелу у цјелости основано те је 

понуда понуђача ПД „Пластеник Радовановић“ Угљевик одбачена као 

неквалификована.  

 

Комисија је примјењујући критеријум за додјелу уговора из тачке 5.8. конкурентског 

захтјева за доставу понуда „најнижа цијена прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, 

како слиједи: 
 

 

 

Из наведених разлога, примјеном одредбе члана 64. став 1. тачка б. Закона о јавним 

набавкама и тачке 5.8. конкурентског захтјева за доставу понуда, 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 сали Општинске управе Општине Угљевик или 

препорученом пошиљком. 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда и  

 

 

 

Обрађивач: 

__________________ 

 

Одсјек за јавне набавке, 

Назив понуђача 

Цијена из 
обрасца за 

цијену 
понуде 

(без ПДВ-а) 
Анекс-3 

Кориговане 
вриједности Коригован

и износ 
цијене 
понуде 

Напомена 
Матем.гре

шке 
Попусти 

 
1 

 
Доо „Монт-Градња“, 
Угљевик 

 
19.629,24 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 
Доо „Интер Градња“, 

Угљевик 

 
20.865,96 - 

- - 
- 

3 Доо „Јовић С&Д“, Угљевик 
 

23.025,80 - 
- - 

- 



   инвестиције и надзор                                                                        НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

____________________                                                                _____ _________________                  

Мирослав Мирковић, дипл.инж.                                                             Василије Перић, 

дипл.ецц. 

 

                                                                                                   

 Достављено: 

 1.учесницима у поступку,                                                        

 2.у спис и 

 3.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву 


