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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-36-2/15 

Датум,05.08.2015.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 Рјешења Уреда за жалбе, Сарајево, број УП2-01-07.1-839-8/15  од 23.07.2015. 

године, 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. 

          У поступку јавне набавке санације клизишта на локацијама : 

           1. М.З. Богутово Село 

      2.М.З. Горња Трнова 

      3.М.З. Горње Забрђе 

      4.М.З. Малешевци 

      5.М.З. Мезграја-Гај и 

6.М.З. Коренита,  путем отвореног поступка,  објављеном на Порталу јавних набавки,  дана 

28.04.2015. године под бројем 894-1-3-20-3-7/15 понуде су доставили следећи понуђачи :  

 

1.Јовић С&Д доо, Угљевик, 

2.ПГП Градитељ, Бијељина, 

3. Монт Градња, доо, Угљевик,  

4. Интер Градња, доо, Угљевик,  

5.Зидар Живановић доо, Доња Трнова, 

6.Технометал доо, Власеница и  

7. група понуђача ХД доо Горња Трнова   и Папилон доо, Челић, коју представља ХД доо 

Горња Трнова. 

 

 

Члан 2. 

           Поступајући по Рјешењу Уреда за жалбе, Сарајево, број УП2-01-07.1-839-8/15  од 23.07.2015. 

године, извршена је поновна евалуација понуда у поступку јавне набавке  санације клизишта 

на локацијама побројаним у члану 1. ове Одлуке а  у складу са критеријем за оцјену понуда 

„најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“ и  

 Интер-Градња,  доо Угљевик, бира се као најповољнији понуђач, јер је понудио најнижу 

цијену  у износу од   182.426,80  КМ са зарачунатим  ПДВ-ом. 

 

  

Члан 3. 

а) ПГП Градитељ, Бијељина, није квалификован понуђач из разлога што не испуњава у 

потпуности услове из тачке 13.3. под а) тендерске документације (техничка и професионална 

способност) понуђача.  

 

б)Понуђачи :  

1.Јовић С&Д доо, Угљевик, 
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2. Монт Градња, доо, Угљевик,  

3. Интер Градња, доо, Угљевик,  

4.Зидар Живановић доо, Доња Трнова, 

5.Технометал доо, Власеница и  

6. група понуђача ХД доо Горња Трнова   и Папилон доо, Челић, коју представља ХД доо 

Горња Трнова, су квалификовани понуђачи, и доставили су прихватљиве понуде те је на 

основу критерија најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,  извршено вредновање 

понуда : 
 

 

Назив понуђача 
Цијена  

(са ПДВ-ом) 

1 ДОО „Интер Градња“, Угљевик 182.426,80 

2 ДОО „Зидар Живановић“, Доња Трнова 195.323,66 

3 ДОО „Монт Градња“, Угљевик 231.079,69 

4 ДОО „Технометал“, Власеница 270.686,23 

5 

Група понуђача: 

ДОО „XД“, Горња Трнова 

ДОО „Папилон“, Челић 

281.298,069 

6 ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик 348.676,49 

 

И оцијењено да је најповољнији понуђач , ДОО „Интер Градња“, Угљевик са понуђеном 

цијеном у износу од   182.426,80  КМ са зарачунатим  ПДВ-ом. 

 

Члан 4. 

Овај уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из члана 3. ове Одлуке , 

под условима утврђеним у тендеркој документацији. Прије закључења уговора, најповољнији 

понуђач, дужан је најкасније пети дан рачунајући од дана пријема обавјештења о избору, 

уговорном органу доставити оригинале или овјерене фотокопије документа из тачке 12. и  

13.2. тендерске документације. Документацију из тачке 13.4.тендерске документације дужан 

је доставити најкасније на дан потписивања уговора. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

        Комисија за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку  радова   санације клизишта  

        на локацијама : 

          1. М.З. Богутово Село 

     2.М.З. Горња Трнова 

     3.М.З. Горње Забрђе 

     4.М.З. Малешевци 

     5.М.З. Мезграја-Гај и 

     6.М.З. Коренита, 

именована рјешењем Начелника број:02-404-36/15 дана 18.05.2015.године,  провела је поступак 

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

објављеног на Порталу јавних набавки дана 28.04.2015. године под бројем 894-1-3-20-3-7/15.  

 

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

       Дана 19.05.2015.године у 13 часова Комисија је извршила отварање понуда и том приликом  

констатовала :  

 

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

1.Јовић С&Д доо, Угљевик, 

2.ПГП Градитељ, Бијељина, 

3. Монт Градња, доо, Угљевик,  

4. Интер Градња, доо, Угљевик,  

5.Зидар Живановић доо, Доња Трнова, 

6.Технометал доо, Власеница и  

7. група понуђача ХД доо Горња Трнова   и Папилон доо, Челић, ХД доо Горња Трнова. 

 

 

Дана 20.05. 2015. године, Комисија је окончала преглед и оцјену понуда и утврдила :  

- да су сви понуђачи из члана 1. ове Одлуке квалификовани понуђачи и исти да су  

доставили  прихватљиве понуде, дате на начин и под условима који су тражени 

тендерском документацијом,  те је на основу критерија најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде,  извршено вредновање понуда. 

 

Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије број 02-404-36/15 од 20.05.2015. 

године , те је и  одлучено да се уговор додијели ПГП Градитељ, Бијељина, чија је понуда 

оцијењена као најбоље рангирана, јер је овај понуђач доставио понуду са најнижом цијеном.  

 

Незадовољан напријед наведеним исходом предметног поступка јавне набавке понуђач  

Интер-Градња, доо Угљевик је против наведене одлуке број 02-404-36/15  од 

01.06.2015.године  изјавио жалбу дана 08.06.2015. године наводећи  да доо ПГП Градитељ 

Бијељина, као прворангирани понуђач не испуњава услове тражене тендерском 

документацијом, па према томе не може бити квалификован, јер није доставио доказ да 

испуњава услове у погледу техничке и професионалне способности из тачке 13.3.под а) под 

редним бројем 4. којом су тражена поред осталог и  4 камиона носивости 12 т., тврдећи да је 

доо ПГП Градитељ Бијељина, доставио доказ (саобраћајне дозволе) за три камиона а да се 

четврта саобраћајна дозвола односи на прикључно возило (приколица) које нема мотор. 

 

По пријему жалбе уговорни орган је обуставио поступак додјеле уговора, и одлуку доставио 

свим учесницима у предметном поступку набавке, те извршио поновну анализу и оцјену 

понуда и  утврдио да је жалба основана у смислу да  је доо ПГП Градитељ Бијељина, 

доставио доказ (саобраћајне дозволе) за три камиона а  четврта саобраћајна дозвола се односи 

на прикључно возило (приколица) које нема мотор . Дакле, јасно и недвосмислено је утврђено 

да овај понуђач не испуњава услове из тачке 13.3. под а) редни број 4, којом је захтијевано да 

понуђачи морају имати на располагању  4 (четири) камиона носивости 12 т. 

Овај уговорни орган је такође констатовао, да ни један понуђач није квалификован, јер су 

сви остали понуђачи доставили доказе за камионе веће носивости од оне која је 

захтијевана предметном тендерском документацијом, а што је детаљно образложено у 

Рјешењу број 02-404-59/15 од 12.06.2015.године, које је достављено свим учесницима у 

предметном поступку јавне набавке. 

 

Незадовољан напријед наведеном исходом,  понуђач Интер Градња, доо, Угљевик, је изјавио 

жалбу (другу) против напријед наведеног Рјешења број 02-404-59/15 од 12.06.2015.године.  

 

Овај уговорни орган је,  сматрајући да је жалба неоснована, исту је  у складу са чланом 100. 

став 5. Закона о јавним набавкама, са својим изјашњењем о наводима жалбе , као и потпуном 

документацијом везаном за предметни поступак доставио Уреду за жалбе, Сарајево. 

 

           Уред за жалбе, Сарајево, је Рјешењем  број УП2-01-07.1-839-8/15  од 23.07.2015. 
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године, поништио Рјешење овог уговорног органа број 02-404-59/15 од 12.06.2015.године и 

наложио овом уговорном органу да се изврши поновна евалуација понуда у предметном 

поступку јавне набавке наводећи поред осталог и  следеће : 
 

„Да су увидом у понуду жалиоца утврдили да се на странама 40,41,42 и 43 налазе овјерене 

копије саобраћајних дозвола из којих је видљиво да сва четири камиона чије су носивости 

14.820 т, 18.400 т, 14.400 т и 18.500 т,  испуњавају наведени услов како је дефинисано 

тачком 13.3.подтачка а) став 4), а тиче се техничке и професионалне способности, јер 

сваки камион има носивост 12 т.“   
 

 

Поступајући по Рјешењу Уреда за жалбе, Сарајево,  од 23.07.2015. овај уговорни орган је у 

складу са чланом 111. став 13. Закона о јавним набавкама (којим је одређено да је Рјешење или 

Закључак Уреда за жалбе коначно и извршно) извршио поновну евалуацију понуда у 

предметном поступку јавне набавке  и одлучио као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

 

 

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. 

 

 

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

 

                                                                                                     Одсијек за јавне набавке            

                                                                                                         инветиције и надзор 

  

 

 

 

Достављено:  

1.Јовић С&Д доо, Угљевик, 

2.ПГП Градитељ, Бијељина, 

3. Монт Градња, доо, Угљевик,  

4. Интер Градња, доо, Угљевик,  

5.Зидар Живановић доо, Доња Трнова, 

6.Технометал доо, Власеница и  

7. ХД доо Горња Трнова,        

8.стручној служби на објаву и 

9.а/а.- 

 


