РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-75/17.
Датум, 05.12.2017.године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број:
97/16), члана 70. а у вези са чланом 33. и 34. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени
гласник БиХ” број 39/14), и приједлога Конкурсне комисије, Начелник Општине Угљевик,
доноси следећу
О Д Л У К У
о избору најповољнијег Идејног рјешења
Члан 1.
У спроведеном конкурсу за избор најповољнијег Идејног рјешења за израду “Спомен статуе
пуковнику Милану Јовићу” изабрано је идејно рјешење учесника Милоша Комада из
Београда за понуђену цијену у износу од: 33.973,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а.
Након успијешно проведеног конкурса провешће се преговарачки поступак без објаве
обавјештења о набавци, у складу са чланом 23.став 1.тачка а) Закона о јавним набавкама.
Члан 2.
Ова Одлука ће се објавити на веб-страници www.opstinaugljevik.net, истовремено с
упућивањем учеснику који је учествовао у поступку набавке, у складу са чланом 70. став 6.
Закона о јавним набавкама.
Образложење
Јавна набавка је спроведена путем Конкурса за идејно рјешење за израду „Спомен статуе
пуковнику Милану Јовићу“,а на основу Одлуке о покретању поступка број:02-404-75/17 од
27.09.2017.године.
Обавјештење о набавци број 894-6-2-26-3-21/17 објављено је на порталу јавних набавки дана
29.09.2017.године.
Процијењена вриједност набавке износи: 35.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а.
Конкурсна комисија је именована Рјешењем број: 02/111-23/17 од 10.05.2017.године.
До краја рока за доставу понуда је достављена једна понуда. Понуда означена
идентификационом шифром 41397 је анонимна и запримљена је дана 20.11.2017.године под
бројем 02-Понуда-241/17 у 9.00 сати. Уз понуду је достављена запакована фигура и биста.
Конкурсна комисија се састала дана 23.11.2017.године и отворила пристигло идејно рјешење.
Након тога комисија је приступила отварању пристигле понуде и утврђено је да се у понуди
налазе још три затворене коверте и то:
-„Конкурсни рад“ са ознаком идентификационе шифре у десном горњем углу,
-„Аутор“ са ознаком идентификационе шифре у десном горњем углу и
-„Контакт“ са ознаком идентификационе шифре у десном горњем углу.
Комисија је отворила коверту са ознаком „Конкурсни рад“ и прочитано је образложење
идејног рјешења аутора, као и цијена коштања споменика. Цијена од 33.973,00 КМ без
зарачунатог ПДВ-а уклапа се у буџет уговорног органа. Понуда садржи и фотомонтажу
споменика на унапријед одређеној локацији.
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Комисија се сложила да портрет и модел задовољавају естетске и карактерне особине.
Констатовано је да постоји одређена симболика односно одлучност у лику Милана Јовића.
Комисија је на основу свега наведеног закључила да су испоштоване све пропозиције
конкурса и да ће одређене корекције дати сама породица пуковника Јовића која ће пратити
израду „Спомен статуе пуковника Милана Јовића“.
Ова понуда је прихватљива, уједно најповољнија и достављени су сви тражени докази како је
захтијевано конкурсном документацијом.
На основу горе наведеног Комисија је констатовала да не постоје услови за оцјену и
рангирање на основу критерија за оцјењивање утврђене конкурсном документацијом а због
чињенице да је достављена само једна понуда, одлучено је као у члану 1.Одлуке.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) 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 конкурсне комисије

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
____________________
Василије Перић, дипл.ецц.
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