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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-104-1/15 
Датум, 19.10.2015.године 
 

 
 

На основу  члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
101/04,42/05, 118/05 и 98/13), 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 услуга  

 
 

Члан 1. 
Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке услуга зимског одржавања путева и улица у периоду од 15. новембра текуће 
године до 31.марта 2016.године и од 15.новембра 2016. године до 31.марта 2017. 
године за : 
Лот-1: Мрежа локалних и некатегорисаних путева на простору источног дијела општине 
Угљевик  и уговор се  додјељује   ДОО „Јовић  С&Д“, Угљевик , за понуђену цијену у 
износу од 34.379,50 КМ са зарачунатим ПДВ-ом, 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 од кад су сви понуђачи обавијештени о 
избору најповољније понуде. Понуђач који је изабран,  као најбоље оцијењен дужан је у 
року од 5 (пет) дана од дана запримања Одлуке о избору најповољнијег понуђача 
физички доставити на протокол уговорног органа доказе тражене тачком 8.3.  Тендерске  
документације. 
У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из члана 72.став 3. Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број 39/14), Уговорни орган ће доставити 
приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде 
најуспјешнијег понуђача.  

 
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.опстинаугљевик.нет, истовремено с 
упућивањем понуђачима који су учестовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 
70.став 6. Закона о јавним набавкама. 
 

 

http://www.opstinaugljevik.net/
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Поступак јавне набавке  услуга зимског одржавања путева и улица у периоду од 15. 
новембра текуће године до 31.марта 2016.године и од 15.новембра 2016. године до 
31.марта 2017. године  за : 
Лот-1: Мрежа локалних и некатегорисаних путева на простору источног дијела општине 
Угљевик 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404-104/15 од 

28.08.2015.године.     
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. Обавјештење о набавци под 
бројем 894-1-2-51-3-34/15 је дана 10.09.2015. године објављено на Порталу јавних 
набавки и у Службеном гласнику БиХ број 74/15 од 21.09.2015.године. 
 
Процијењена вриједност јавне набавке је 60.000,00 КМ. 
 
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем Начелника број: 02-404-104/15 од 
01.10.2015.године, је дана 07.10.2015. 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 следеће: 
 
-да је укупан број пристиглих понуда 5 (пет)  и то понуде понуђача : ДОО „Бијељина Пут“, 
Бијељина, ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова,    Групе понуђача   ДОО XД; Горња 
Трнова и ДОО Папилон Челић, понуда ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и понуда ДОО „Монт 
Градња“, Угљевик,  
-да су благовремено запримљене све пристигле понуде 5 (пет), 
-да нема неблаговремено запримљених понуда,  
-да су понуђачи:  ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова,    Група понуђача   ДОО XД; 
Горња Трнова и ДОО Папилон Челић, ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и ДОО „Монт Градња“, 
Угљевик, квалификовани понуђачи и да су њихове понуде  прихватљиве. Наиме 
наведени понуђачи су испунили,  све тендерском документацијом постављене  услове у 
погледу квалификација понуђача (тачка 8.2.);  9.1.2.);   и 11.2) тендерске документације) и 
понуде су израдили према условима постављеним у тендерској  документацији. 
-Комисија је даље утврдила, да понуђач  ДОО Бијељина пут, Бијељина није 
квалификован понуђач, те је искључен из даљег поступка оцјене понуда. ДОО Бијељина 
пут, Бијељина није квалификован понуђач из разлога што у понуди није доставио 
потврду друге уговорне стране-крајњег корисника о успјешној реализацији уговора на 
истим пословима. 
Овај  понуђач је приложио Изјаву број 5620/15 од 01.10.2015.године у којој под пуном 
моралном, материјалном и кривичном и одговорношћу изјављују да су уредно и на 
вријеме изводили радове на зимском одржавању путева, а да потврду крајњег 
корисника нису доставили због недостатка времена за издавање исте. 
Уз понуду је овај понуђач доставио и Захтјев за издавање Потврде о успјешно завршеном 
послу упућен ЈП „Путеви РС“, број 5581/15 од 30.09.2015.године без доказа о пријему 
наведеног захтјева код  ЈП „Путеви РС“. 
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ДОО „Бијељина Пут“, Бијељина  је код овог Уговорног  органа преузео тендерску 
документацију дана 16.09.2015.године, а захтјев за  издавање предметне потврде по 
њиховом наводу упутили  тек 30.09. 2015. године.  На основи наведеног,  овај Уговорни 
орган сматра да не постоје објективни разлози због којих овај понуђач није прибавио 
захтјевану потврду (Члан 48. став 2. Закона).  
 
 
Понуда понуђаћа ДОО „Монт Градња“, Угљевик је осигурана јемствеником и запечаћена 
печатним воском. Приликом анализе  и оцјене понуде дошло је до дјелимичног 
оштећења печатног воска, односно исти се одлијепио од листа понуде,  али је јемственик 
остао у печатном воску и онемогућава накнадно вађење или уметање листова. 
 
Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 
оцијењен,  примјењујући критериј „најниже цијене“.  

 

Ранг листа :  

 

 
 

Из наведених разлога, примјеном члана 64.став1.тачка б) Закона о јавним набавкама и 
тачке 20.тендерске документације, одлучено је као у члану 1. Ове Одлуке. 
 
У прилогу ове Одлуке  је записник о прегледу и оцјени понуда. 
 
 
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. 
 
 

Назив понуђача 

Цијена из 
обрасца 

понуде (са 
ПДВ-ом) 

Кориговане 
вриједности 

Кориговани 
износ 
цијене 
понуде 

Напомена 
Матем. 
грешке 

Попусти 

1 
ДОО „Јовић С&Д“, 
Угљевик 

34.379,50 - - 34.379,50 - 

2 
ДОО „Зидар Живановић“ 
Доња Трнова 

40.968,30 - - 40.968,30 - 

3 

Група понуђача: 
ДОО „XД“, ГорњаТрнова 
ДОО „Папилон“ Корај-
Челић 

43.782,45 
 

- - 
43.782,45 

 
- 

4 
ДОО „Монт Градња“, 
Угљевик 

67.136,36 - - 67.136,36 - 



 4 

 
                                                                                                      Одсијек за јавне набавке,  
                                                                                                                инветиције и надзор 
                                                                                                         
Достављено:          
1.свим понуђачима, 
2.стручној служби на објаву и 
3.а/а.- 
 


