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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-30/15 

Датум, 19.05.2015.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 приједлoга 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 набавке радова  

           санације оштећеног тла и инфрастуктуре узроковане клизиштима, одронима и  

           атмосферским  падавинама број: 02-404-30/15, од 17.04.2015.године.                             

 

 

 Члан 2. 

У предметном поступку јавне набавке путем отвореног поступка,  објављеном на Порталу 

јавних набавки дана 17.04.2015. године под бројем 894-1-3-17-3-5/15 понуде су доставили 

следећи понуђачи :  

1. Mont Gradnja, doo, Uglјevik,  

2. Inter Gradnja, doo, Uglјevik i 

3. grupa ponuđača HD, Gornja Trnova, doo i Papilon, doo, Čelić. 

 

 

Члан 3. 

Након разматрања приспјелих понуда утврђено је да понуђачи  : 

1.Inter Gradnja, doo, Uglјevik i 

2.grupa ponuđača HD, Gornja Trnova, doo i Papilon, doo, Čelić, коју представља HD, Gornja 

Trnova, доо, нису квалификовани понуђачи, јер нису  испунили све  усллове предвиђене 

тендерском документацијом, у погледу економске и финансијеске способности (тачка 13.2. 

тендерске документације)  и у погледу техничке и професионалне способности (тачка 13.3. 

тендерске документације). 

 

 

Члан 4. 

Понуђач Mont Gradnja, doo, Uglјevik,  је испунио услове за квалификацију, доставио је 

прихватљиву понуду, дату на начин и под условима који су тражени тендерском 

документацијом, те задовољаваа све постављене услове, те је на основу критерија најнижа 

цијена технички задовољавајуће понуде, прихваћена понуда  

 

Mont Gradnja, doo, Uglјevik,   са понуђеном цијеном у износу од 602.292,60 КМ са 

зарачунатим ПДВ-ом. 
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Члан 5. 

Овај уговорни орган закључиће оквирни споразум са најповољнијим понуђачем из члана 4. 

ове Одлуке , под условима утврђеним у тендеркој документацији. Прије закључења 

уговора, најповољнији понуђач из тачке 4. ове Одлуке дужан је у року од 5 дана од дана 

пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити оригинале или овјерене 

фотокопије документа из тачке 12. И 13.2. тендерске документације.  Комисија је свој рад 

окончала 15.05.2015.године. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Комисија за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку  радова санације оштећеног тла и 

          инфрастуктуре узроковане клизиштима, одронима и атмосферским падавинама,  

          именована рјешењем Начелника број:02-404-30/15 од 05.05.2015.године, провела је поступак  

          отварања, анализе и оцјене  понуда у поступку јавне набавке  путем отвореног поступка,  

          објављеног на Порталу јавних набавки дана 17.04.2015. године под бројем 894-1-3-17-3-5/15.  

          Критериј за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 

 

 

Дана 08.05.2015.године у 13 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 

приликом констатовала :  

 

- да је укупан број пристиглих понуда три и то понуде : 

1.Mont Gradnja, doo, Uglјevik,  

2.Inter Gradnja, doo, Uglјevik i 

3.grupa ponuđača HD, Gornja Trnova, doo i Papilon, doo, Čelić. 

 

Дана 15.05. 2015. године, Комисија је окончала преглед и оцјену понуда и утврдила :  

 

1.da je , Mont Gradnja, doo, Uglјevik квалификован понуђач, односно исти је доставио 

документациу тражену тендерском документацијом и утврђено је да је његова  понуда 

прихватљива,  

 

2.Inter Gradnja, doo, Uglјevik i grupa ponuđača HD, Gornja Trnova, doo i Papilon,  

 doo,  Čelić, нису квалификовани понуђачи, те су искључени из даљег поступка  

 оцјене понуда због следећих разлога :  :  

 

-Понуђач  Inter Gradnja, doo, Uglјevik, није испунио услов у погледу економске и финансијске 

способности. Тендерском документацијом под тачком 13.2.б) захтијевано је да укупан 

трогодишњи промет у задње три године не смије бити испод 600.000,00 КМ. односно од 

почетка пословања у предметном сегменту ако је понуђач регистрован односно почео да ради 

после 2012. године ). Овај понуђач је доставио Изјаву у којој је навео,  да као новосновано 

предузеће нема тендерском документацијом тражени укупан промет,  

 

-група понуђача HD, Gornja Trnova, doo i Papilon,  doo,  Čelić, није испунио услов у погледу 

техничке и професионалне способности .  

 

Тендерском документацијом под тачком 13.3.а), подтачка 4.  захтијевано је да понуђачи 

морају имати на располагању 1 мини дампер носивост  1,5 т: 

 

Група понуђача, коју представља  HD, doo, Gornja Trnova је доставила уговор број 32/15 од 

07.05.2015. године, који је представник групе понуђача (наручилац) закључио са „Euro Benz“, 

d.o.o. Brčko Distrikt (Извођач) . Чланом 1. овог уговора је дефинисан предмет уговора и он 
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гласи „ Наручилац наручује и повјерава извођачу, а извођач се обавезује да за наручиоца  

изведе све потребне услуге за санацију оштећеног тла и инфрастуктуре узроковане 

клизиштима, одронима и атмосферским падавинама, по броју набавке :02-404-30/15, од 

17.04.2015.године, са потребном механизацијом и то : мини дампер, број употребне дозволе 

665/15.“ 

Сви остали чланови предметног уговора дефинишу међусобна права и обавезе уговарача.  

 

Након детаљне анализе предметног уговора,  утврђено је да је предмет овог уговора извођење 

радова за које је неопходан тендерском документацијом тражени мини демпер, а не 

изнајмљивање механизације (мини демпера), односно стављање на располагање истог.  

 

На основу напријед наведеног јасно је да је група понуђача, односно њен представник 

закључио подуговор о извођењу дијела радова, који су предмет ове јавне набавке, што је у 

супротности са тачком 13.3. тендерске документације,  којом је одређено да понуђачи 

требају испунити постављене услове и у супротности са чланом 73. Закона о јавним 

набавкама БиХ, којим је дефинисано да се понуђачи приликом доставе понуде могу изјаснити 

да намјеравају дио уговора подуговарањем да пренесу на треће стране ( а што је дефинисано и 

тачком 32. страна 12. Т.Д.-подуговарање).  Даље, истим чланом је одређено да понуђеч којем 

је додијељен уговор неће склапати подуговор ни о једном битном дијелу уговора без 

претходног писменог одобрења уговорног органа.  

 

Овдје је најбитније истаћи да у складу са напријед наведеним одредбама ЗЈН БиХ, 

понуђач, односно група понуђача мора бити регистрована и у потпуности 

квалификована и способа да сам/сами изврши посао који је предмет набавке. 

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. 

 

Тендерском документацијом тачка 13.3. б), подтачка 2 захтијевано да понуђачи требају 

имати на располагању 1 дипл. инг. геологије. 

 

Група понуђача, коју представља doo HD, Gornja Trnova је доставила уговор закључен 

05.05.2015. године, који је предтавник групе понуђача (наручилац радова) закључио са 

„Kriptos“, doo, Milići (извршилац радова) .  

Чланом 1 . наведеног уговора дефинисана је пословно-техничка сарадња за тендер за набавку 

радова за санацију оштећеног тла и инфрастуктуре узроковане клизиштима, одронима и 

атмосферским падавинама.  

Чланом 2. је одређено „уговорне стране су се договориле да ће привредно друштво Kriptos“, 

doo, Milići бити подизвођач радова на наведеном тендеру за геолошке-геомеханичке радове-

под тачком 1,2,3,4,5 и 6 Анекса 2. наведеног тендера, за које радове ће бити ангажован 

дипломирани инжињер геологије Филипић (Лазара) Златомир рођен 26.07.1959. године. 

Диплома број 114/83. 

Сви остали чланови предметног уговора дефинишу међусобна права и обавезе уговарача.  

 

На основу напријед наведеног јасно је да је група понуђача, односно њен представник 

закључио подуговор о извођењу дијела радова, који су предмет ове јавне набавке, што је у 

супротности са тачком 13.3. тендерске документације,  којом је одређено да понуђачи требају 

испунити постављене услове и у супротности са чланом 73. Закона о јавним набавкама БиХ, 

којим је дефинисано да се понуђачи приликом доставе понуде могу изјаснити да намјеравају 

дио уговора подуговарањем да пренесу на треће стране ( а што је дефинисано и тачком 32. 

страна 12. тендерске документације.-подуговарање).  Даље, истим чланом је одређено да 

понуђеч којем је додијељен уговор неће склапати подуговор ни о једном битном дијелу 

уговора без претходног писменог одобрења уговорног органа.  

 

И овдје је најбитније истаћи да у складу са напријед наведеним одредбама ЗЈН БиХ, 

понуђач, односно група понуђача мора бити регистрована и у потпуности квалификован 

и способан сам/сами извршити посао који је предмет набавке,  
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Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. 

 

 

Приликом контроле рачунске исправности понуда,  Комисија је у понуди понуђача  Mont 

Gradnja, doo, Uglјevik уочила грешку у двије ставке предмјера и предрачуна радова (Анекс 2 

ТД) , а самим тим и у укупном збиру односно укупном износу понуде.  Грешка је исправљена 

у складу са методологијом из члана 5. Упуства за припрему модела тендерске документације 

(Сл.гласник БиХ“, број 90/14) .  Од понуђача је у складу са чланом 17. Став 5. Упуства за 

припрему модела тендерске документације (Сл.гласник БиХ“, број 90/14) тражена сагласност 

за прихватање исправке грешке.  Захтјев за сагласност, за прихватање исправке грешке и 

Одговор наведеног понуђача на захтјев   је саставни дио записника о оцјени понуда. 

 

Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије, те је и  одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

 

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. 

Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а који не 

може бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или 

изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку, директно на протокол уговорног 

органа у шалтер салу Општинске ураве Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 

 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда, 

- Захтјев за сагласност за прихватање исправке грешке и 

-Сагласност за прихватање исправке грешке.- 

 

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                       

                                                                                                     Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

 

                                                                                                      Служба за јавне набавке,  

                                                                                                         инветиције и надзор 

  

 

 

 

Достављено:          

1.Mont Gradnja, doo, Uglјevik,  

2.Inter Gradnja, doo, Uglјevik, 

3.grupa ponuđača HD, Gornja Trnova, doo i Papilon, doo, Čelić,                                                                       

4.стручној служби на објаву и 

5.а/а 

 


