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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-32-2/15 

Датум, 29.07.2015.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 ), Рјешења Уреда за жалбе, Сарајево, број UP2-01-07.1-785-7/15 од 15.07.2015. 

године 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  

 

 

Члан 1. 

         Након поновне анализе и оцјене понуда, достављених у поступку јавне набавке услуга машинског  

         и ручног кошења и сасијецања растиња уз коловоз асфалтних локалних и некатегорисаних путева  

         на подручју општине Угљевик, путем отвореног поступка број: 02-404-32/15, од 17.04.2015. године,  

         а поступајући по Рјешењу Уреда за жалбе, Сарајево, број UP2-01-07.1-785-7/15 од 15.07.2015. године,  

         одлучено је да се уговор додијели понуђачу  Mont-Gradnja,  doo Ugljevik, јер је установљено,  да  

         је достављена понуда овог понуђача  у потпуности  испунила  услове предвиђене  

         тендерском документацијом,  те је на основу  критеријума – најнижа цијена технички  

         задовољавајуће понуде,  прихваћена понуда, у износу од   212.940,00 КМ  

         без зарачунатог ПДВ-а. 

            

 Члан 2. 

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

јавних набавки дана 17.04.2015. године под бројем 894-1-2-18-3-6/15 понуде су доставили 

следећи понуђачи :  

1. Mont Gradnja, doo, Uglјevik,  

2.Bijelјina Put, doo, Bijelјina, 

3. grupa ponuđača HD  Gornja Trnova doo,  Papilon doo  Čelić, DMS-Company doo Srednja 

Čađavica, коју представља HD, Gornja Trnova doo,   i  

4. Inter Gradnja  doo, Uglјevik.  

 

Члан 3. 

Након поновног разматрања приспјелих понуда, утврђено је да следећи понуђачи  нису  

испунили све  усллове предвиђене тендерском документацијом: 

 

а)Inter Gradnja, doo, Ugljevik није квалификован понуђач јер није испунио услове економске и 

финансијеске способности (тачка 13.2. тендерске документације), нити је испунио услов у 

погледу техничке и професионалне способности (тачка 13.3.под а.  и 13.3.под ц-алинеја 1)  

тендерске документације); 

 

б)група понуђача HD doo , Gornja Trnova, Papilon, doo Čelić i DMS-Company doo, Srednja 

Čađavica коју представља HD, Gornja Trnova doo, није квалификован понуђач, јер није  у 

потпуности испунио све услове техничке и професионалне способности (тачка 13.3.под  а. и 

13.3. под ц-алинеја 1) тендерске документације); 
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ц)Bijeljina put, doo Bijeljina, није квалификован понуђач јер није испунио услове економске и 

финансијеске способности (тачка 13.2. тендерске документације), нити све услове техничке и 

професионалне способности (тачка 13.3. под а) тендерске документације);  

 

 

Члан 4. 

Понуђач Mont Gradnja, doo, Uglјevik је испунио све услове за квалификацију захтијеване 

предметном тендерском документацијом, доставио је прихватљиву понуду, дату на начин и 

под условима који су тражени, те задовољава тендерском документацијом постављене услове. 

 

Члан 5. 

Овај уговорни орган закључиће оквирни споразум са  понуђачем из члана 1. ове Одлуке , под 

условима утврђеним у тендеркој документацији. Прије закључења уговора,  понуђач Mont-

Gradnja, doo Ugljevik,  дужан је најкасније пети дан, рачунајући од дана пријема обавјештења 

о избору, уговорном органу доставити оригинале или овјерене фотокопије документа из тачке 

12. тендерске документације. Документацију из тачке 13.4. тендерске документације, дужан је 

доставити најкасније на дан закључења оквирног споразума. 

Комисија је свој рад окончала 28.07.2015.године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Рјешењем Уреда за жалбе, Сарајево, број UP2-01-07.1-785-7/15, од 15.07.2015. године, Одлука  

          о додјели уговора број:  02-404-32/15, од 25.05.2015. године је поништена и предмет враћен  

          овом уговорном органу  на поновни поступак. 

          Поступајући по напријед наведеном Рјешењу Уреда за жалбе, овај уговорни орган је  

          извршио поновну анализу и оцјену достављених понуда у предметном поступку јавне набавке. 

      

  Комисија за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга машинско и ручно кошење и 

          сасијецање растиња уз коловоз асфалтних локалних  и   некатегорисаних путева на  

          подручју општине Угљевик, именована рјешењем Начелника број:02-404-32/15  

          од 05.05.2015.године, је извршила поновни поступак анализе и оцјене  понуда у поступку  

          јавне набавке  путем отвореног поступка,  објављеног на Порталу јавних набавки дана  

         17.04.2015.  године под бројем 894-1-2-18-3-6/15. 

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

 

Дана 11.05.2015.године у 13 часова Комисија је записнички констатовала :  

 

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

1. Mont Gradnja, doo, Uglјevik,  

2.Bijelјina Put, doo, Bijelјina, 

3. grupa ponuđača HD, Gornja Trnova doo,  i Papilon doo, Čelić, DMS-Company doo, Srednja 

Čađavica, коју представља HD, Gornja Trnova doo,  и  

4. Inter Gradnja  doo, Uglјevik. 

 

Дана 28.07. 2015. године, Комисија је окончала поновни преглед и оцјену понуда и утврдила : 

          да је  Mont Gradnja, doo, Uglјevik једини квалификован понуђачи, да је  исти   

          доставио документацију тражену тендерском документацијом и утврђено је,  да је његова   

          понуда прихватљива, те је и одлучено да се уговор додијели Mont-Gradnja, doo Ugljevik,  јер 

          је доставио технички задовољавајућу понуду,  у износу од  212.940,00,  без зарачунатог ПДВ-а. 

 

 

Понуђач Inter Gradnja, doo, Uglјevik,  grupa ponuđača HD, Gornja Trnova, doo,  Papilon,  
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 doo, Čelić i DMS-Company doo, Srednja Čađavica, коју представља HD, Gornja Trnova doo, и 

понуђач Bijeljina put, doo, Bijeljina,   нису квалификовани понуђачи, те су искључени из даљег 

поступка  оцјене понуда због следећих разлога :    

 

а)Понуђач  Inter Gradnja, doo, Uglјevik : 

-није испунио услов у погледу економске и финансијске способности. Тендерском 

документацијом под тачком 13.2.а) захтијевано је,  да укупан промет у 2014. години не смије 

бити испод 140.000, 00 КМ, односно од почетка пословања, ако је понуђач регистрован односно 

почео да ради после 2014. године ). Овај понуђач је доставио Изјаву у којој је навео,  да као 

новосновано предузеће нема тендерском документацијом тражени укупан промет. Дакле, јасно је 

и недвосмислено да овај понуђач није испунио услов у погледу захтијеваног укупног промета,   

 

-нити је испунио услов у погледу техничке и професионалне способности. Тендерском 

документацијом тачка 13.3.а) захтијевано је успјешно искуство у реализацији најмање два 

уговора у сегмету предметне јавне набавке минималне финансијске вриједности 50.000,00 КМ по 

појединачном уговору. Наведеном тачком тендерске документације је одређено да ће се оцјена 

техничке и професионалне способности понуђача извршити на основу : листе извршених уговора 

и потврде друге уговорне стране о успјешној реализацији уговора. Даље је наведено, да у случају 

да се таква потврда из објективних разлога не може додбити од уговорне стране, вриједи изјава 

привредног субјекта о уредно извршеним уговорима уз предочавање доказа о учињеним 

покушајима да се такве потврде осигурају. Понуђач  Inter Gradnja, doo, Uglјevik, није доставио 

листу извршених уговора нити потврде друге уговорне стране о реализацији уговора.  

Дакле, јасно је и недвосмислено да овај понуђач није испунио услов у погледу успјешне 

реализације најмање два уговора у сегмету предметне јавне набавке минималне финансијске 

вриједности 50.000,00 КМ по појединачном уговору,  

 

-нити је испунио услов у погледу техничке и професионалне способности тачка 13.3.ц) тендерске 

документације, којом је  захтијевано да понуђачи имају на располагању : 

1 Возило са тарупом или прикључном косачицом (радна ширина тарупа најмање 1,20 m, Рука: 

универзална хидрауличка рука, домет са косилицом 6 m, погон хидраулички, управљање 

електрично из кабине возила.  

Наведеном тачком тендерске документације је одређено да ће се оцјена техничке и 

професионалне способности понуђача извршити на основу :Изјаве овјерене од стране понуђача – 

Прилог  5 и  обичне копије саобраћајних дозвола (за средства која учествују у саобраћају) и 

овјерених копија употребних дозвола (за средства која не учествују у саобраћају). 

Понуђач  Inter Gradnja, doo, Uglјevik,  је доставио овјерену изјаву, али није доставио обичну 

копију саобраћајниу дозволу за возило на које се прикључује таруп или прикључна косачица, а 

које учествује у саобраћају. Таруп или прикључна косачица се прикључује на трактор или друго 

специјално возило, и учествује у саобраћају како би се пружиле услуге машинског и ручног 

кошења  и сасијецања растиња уз коловоз асфалтних локалних и некатегорисаних путева на 

подручју  општине Угљевик и то је једино возило које  је у погледу техничке и професионалне 

способности тачка 13.3.ц) тендерске документације, захтијевано да понуђачи имају на 

располагању.  

Дакле, јасно је и недвосмислено да овај понуђач није испунио услов у погледу располагања 

возила са тарупом или прикључном косачицом. 

 

б)група понуђача HD, Gornja Trnova, doo,  Papilon,  doo  Čelić i  DMS-Company doo, Srednja 

Čađavica, коју представља HD, Gornja Trnova, doo,   није испунио услов у погледу техничке и 

професионалне способности : 

-Grupa ponuđača, koju predstavlјa  HD, Gornja Trnova није испунила услов у погледу техничке и 

професионалне способности из тачке 13.3.а), којом је  захтијевано успјешно искуство у 

реализацији најмање два уговора у сегмету предметне јавне набавке минималне финансијске 

вриједности 50.000,00 КМ по појединачном уговору. Наведеном тачком тендерске документације 

је одређено да ће се оцјена техничке и професионалне способности понуђача извршити на основу  

листе извршених уговора и потврде друге уговорне стране о успјешној реализацији уговора. 
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Даље је наведено, да у случају да се таква потврда из објективних разлога не може додбити од 

уговорне стране, вриједи изјава привредног субјекта о уредно извршеним уговорима уз 

предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве потврде осигурају.  

Grupa ponuđača, koju predstavlјa  HD, Gornja Trnova, је доставио листу извршених уговора, у којој 

стоји да су уговорне стране GM-Prom, doo Magnojević и DIS-Company doo, Donja Čađavica.  

Потврде о уредно извршеним уговорима понуђачу , DMS-Company doo, Srednja Čađavica, су 

издали GM-Prom, doo Magnojević и DIS-Company doo, Donja Čađavica.   

Овај уговорни орган је у складу са чланом 48. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14, представнику групе понуђача HD, Gornja Trnova, doo,  дана 

20.05.2015. године, упитио Захтјев за писмено појашњење достављене референце-листе 

извршених уговора-Изјава 2, тражећи да наведени понуђач достави следеће податке :  

-да ли је  уговор о пружању предметних услуга DMS-Company doo, Srednja Čađavica, реализовао  

за GM-Prom, doo Magnojević и DIS-Company doo, Donja Čađavica као њихов подуговарач 

(подизвођач),  

-податак  о крајњем кориснику предметних услуга са којима је GM-Prom, doo Magnojević и DIS-

Company doo, Donja Čađavica закључили уговор о пружању предметних услуга и 

- податак да ли су GM-Prom, doo Magnojević и DIS-Company doo, Donja Čađavica главни извођачи 

по уговору број 69/12 од 22.12.2012. године и уговору број 34А-07/13 од 22.07.2013. године. 

 

Дана 22.05.2015. године група понуђача HD, Gornja Trnova, doo,  Papilon,  doo  Čelić i  DMS-

Company doo, Srednja Čađavica, коју представља HD, Gornja Trnova, doo, је доставио појашњење 

у којем стоји да је :   

- да је  уговор о пружању предметних услуга DMS-Company doo, Srednja Čađavica, реализовао  

за GM-Prom, doo Magnojević и DIS-Company doo, Donja Čađavica као њихов подуговарач 

(подизвођач), 

- податак  о крајњем кориснику предметних услуга са којима је GM-Prom, doo Magnojević и 

DIS-Company doo, Donja Čađavica закључили уговор о пружању предметних услуга, а то су 

„Јавна Установа Воде Српке“ , Бијељина и 

- податак да су GM-Prom, doo Magnojević и DIS-Company doo, Donja Čađavica главни извођачи 

по уговору број 69/12 од 22.12.2012. године и уговору број 34А-07/13 од 22.07.2013. године. 

 

Овдје је битно истаћи да GM-Prom, doo Magnojević и DIS-Company doo, Donja Čađavica главни 

извођачи по уговору број 69/12 од 22.12.2012. године и уговору број 34А-07/13 од 22.07.2013. 

године, нису учесницу у овом поступку јавне набавке у смислу понуђача нити су чланови групе 

понуђача, ниту су крајњи корисници услуга које је прижио њихов подизвођач DMS-Company 

doo, Srednja Čađavica.  

Предметну потвру о успјешној реализацији уговора у складу са Законом о јавним набавкама, 

могао је  издати само крајњи корисник услуге а то су „Јавна Установа, Воде Српке“, Бијељина, 

а не главни извођач своме подуговарачу, 

 

-нити су испунили услов у погледу техничке и професионалне способности из тачке 13.3.ц) ТД, 

којом је захтијевано је да понуђачи имају на располагању : 

1 (једно) возило са тарупом или прикључном косачицом (радна ширина тарупа најмање 1,20 m, 

Рука: универзална хидрауличка рука, домет са косилицом 6 m, погон хидраулички, управљање 

електрично из кабине возила.  

Наведеном тачком тендерске документације је одређено да ће се оцјена техничке и 

професионалне способности понуђача извршити на основу :Изјаве овјерене од стране понуђача – 

Прилог  5 и  обичне копије саобраћајних дозвола (за средства која учествују у саобраћају) и 

овјерених копија употребних дозвола (за средства која не учествују у саобраћају).  

Таруп или прикључна косачица се прикључује на трактор или друго специјално возило за те 

намјене, и учествује у саобраћају како би се пружиле услуге машинског и ручног кошења  и 

сасијецања растиња уз коловоз асфалтних локалних и некатегорисаних путева на подручју  

општине Угљевик и то је једино возило које  је у погледу техничке и професионалне способности 

тачка 13.3.ц) тендерске документације, захтијевано да понуђачи имају на располагању. 
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Grupa ponuđača, koju predstavlјa  HD, Gornja Trnova, је доставила употребну дозволу за трактор, 

(страна 75 понуде).  

Јасно је и недвосмислено да је овај понуђач доставио употребну дозволу за трактор, такође је 

јасно и недвосмислено и опште познато да трактор  учествује у саобраћају те је било 

потребно доставити обичну копију саобраћајние дозволе, а не употребне дозволе.  

На основу напријед наведеног јасно је и недвосмислено да група понуђача HD, Gornja Trnova, 

doo,  Papilon,  doo  Čelić i  DMS-Company doo, Srednja Čađavica, коју представља HD, Gornja 

Trnova, doo, није доставила тендерском документацијом тражену обичну копију саобраћајне 

дозволе за трактор  који учествују у саобраћају.   

 

ц) Bijeljina put doo, Bijeljina није испунио услов у погледу економске и финансијске 

способности.  

-Тендерском документацијом под тачком 13.2.а) захтијевано је да укупан промет у 2014. години 

не смије бити испод 140.000, 00 КМ, односно од почетка пословања, ако је понуђач регистрован 

односно почео да ради после 2014. године ). 

Тачком 13.2. под а) тендерске документације „Економска и финансијска способност“ 

захтијевано је „ укупан  промет у 2014. години не смије бити испод  140.000,00 КМ.  

Предметном тендерском документацијом је одређено да ће се Оцјена економске и финансијске 

способности понуђача извршити се на основу : 

-изјаве овјерене од стране надлежног органа о укупном промету понуђача у 2014. години . 

Форма ове изјаве је  остављена на диспозицију понуђачу да изабере форму. 
Овај понуђач је доставио у својој понуди у погледу наведеног захтјева рекапитулацију радова са 

наведеним прометом у 2014. години.  

Имајући у виду постављени захтјев у којем је јасно и недвосмислено захтијевана изјава, овај 

уговорни орган констатује да достављање рекапитулације не може представљати доказ за 

постављени услов. 

-нити је овај понуђач испунио услов у погледу техничке и професионалне способности из тачке 

13.3.а), којом је  захтијевано успјешно искуство у реализацији најмање два уговора у сегмету 

предметне јавне набавке минималне финансијске вриједности 50.000,00 КМ по појединачном 

уговору. Наведеном тачком тендерске документације је одређено да ће се оцјена техничке и 

професионалне способности понуђача извршити на основу  листе извршених уговора и потврде 

друге уговорне стране о успјешној реализацији уговора. Даље је наведено, да у случају да се 

таква потврда из објективних разлога не може додбити од уговорне стране, вриједи изјава 

привредног субјекта о уредно извршеним уговорима уз предочавање доказа о учињеним 

покушајима да се такве потврде осигурају.Овај понуђач је доставио писмо препоруке издато од 

стране друге уговорне стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ у коме је наведено да 

је Bijeljina put doo, Bijeljina, према уговору број 03-345-2438/11 изводила радове редовног 

одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и путних објеката у Републици 

Српској на области одржавања број 7, у периоду од 01.05.2011. године до 30.04.2012. године и 

да су радови изведени у износу од 4.261.828,23 КМ. Неспорно је да је овај понуђач доставио 

писмо препоруке за реализацију једног уговора из кога се са сигурношћу не може утврдити да је 

и тај један уговор реализован у периоду захтијеваном тендерском документацијом (2012, 2013 и 

2014.). Такође је јасно и недвосмислено да није доставио доказе за успјешну реализацију 

најмање два уговора у сегмету предметне јавне набавке минималне финансијске вриједности 

50.000,00 КМ по појединачном уговору, а како је захтијевано предметном тендерском 

документацијом. 

 

Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије од 28.07.2015. године  и у цјелости 

поступио у складу са Рјешењем Уреда за жалбе, Сарајево, број UP2-01-07.1-785-7/15 од 

15.07.2015.  те је и  одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
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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 изабраном понуђачу, као и другим странкама у 

поступку, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу Општинске ураве Општине 

Угљевик или препорученом пошиљком. 

 

 

 

 

Одсијек за јавне набавке,                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 инветиције и надзор                                                                     

                                                                                                     Василије Перић, дипл.ецц.                                                                                                  

                                                                                           

 

                                                                                                    

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о поновном прегледу прегледу и оцјени понуда. 

 

 

Достављено:     

1. Mont Gradnja, doo, Uglјevik,  

2.Bijelјina Put, doo, Bijelјina, 

3.HD, Gornja Trnova doo,    

4. Inter Gradnja  doo, Uglјevik,      

5.стручној служби на објаву и 

6.а/а.- 


