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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-53/15 

Датум, 12.08.2015.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 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 услуга 

 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке 

Услуга одржавања мреже локалних и некатегорисаних путева и улица које обухвата : 
-копање-чишћење одводних путних јарака на мрежи локалних и некатегорисаних путева и 
улица на подручју општине Угљевик, 
-одржавање банкина на мрежи локалних и некатегорисаних путева  на подручју општине 
Угљевик, 
-набавка, довоз и уградња каменог материјала на мрежи локалних и некатегорисаних 
путева  на подручју општине Угљевик. 
 

            

 Члан 2. 

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

јавних набавки под бројем 894-1-2-26-3-11/15, дана 28.05.2015.године, до крајњег рока 

одређеног тендреском документацију понуде су доставили следећи понуђачи : 

 

 

1 Доо Јовић С&Д, Угљевик 

2 ХД, Горња Трнова и Dis Company, Доња Чађевица 

3 Доо Бијељина пут, Бијељина 

4 Doo Galaks – Niskogradnja“, Брчко 

5 Доо Зидар Живановић, Доња Трнова 

6 Доо Технометал, Власеница 

7 Доо Интер Градња, Угљевик 

8 Доо Монт Градња, Угљевик 
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Члан 3. 

 

3.1.Утврђује се да су понуђачи : 

Доо Јовић С&Д, Угљевик,  
Доо Монт Градња, Угљевик и  
Доо Технометал, Власеница испунили услове за квалификацију и доставили су  
прихватљиве понуде, које су  према облику и садржају у потпуности према условима 

захтијеваним тендерском документацијом.  

 

3.2. Понуђачи: 
Доо Интер Градња, Угљевик и  
Доо Зидар Живановић, Доња Трнова нису испунили услове за квалификацију. 

 

3.3.Понуда Doo Galaks – Niskogradnja“, Брчко је недопуштена. 
  
3.4, група понуђача ХД, Горња Трнова и Dis Company, Доња Чађевица  и  
 Доо Бијељина пут, Бијељина су доставили неприхватљиве понуде, које према облику и 

садржају  нису израђене у складу са условима захтијеваним тендерском документацијом. 

 

 

Члан 4. 

Доо Јовић С&Д, Угљевик, бира се као најповољнији понуђач, јер је понудио најнижу 

цијену, у износу од 193.734,45 КМ са ПДВ-ом. 

 

 

Члан 5 

Овај уговорни орган закључиће оквирни споразум  са понуђачем из члана 4. ове Одлуке , 

под условима утврђеним у тендеркој документацији. Прије закључења оквирног 

споразума,  најповољнији понуђач из члана 4. ове Одлуке дужан је физички на протокол 

уговорног органа у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавјештења о избору, уговорном 

органу доставити оригинале или овјерене фотокопије документа из тачке 12. тендерске 

документације, а најкасније до дана потписивања оквирног споразума доставити овјерену 

копију Лиценце о испуњености услова за извођење радова нискоградње . 

 

Члан 6. 

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. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор најповољнијег понуђача  именована рјешењем Начелника број: 02-404-

53/15 од 09.07.2015.године, провела је поступак отварања, анализе и оцјене  понуда у 

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

под бројем  894-1-2-26-3-11/15, дана 28.05.2015.године, чији је предмет :  
набавка услуга одржавања мреже локалних и некатегорисаних путева и улица које 
обухвата : 
-копање-чишћење одводних путних јарака на мрежи локалних и некатегорисаних путева и 
улица на подручју општине Угљевик, 
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-одржавање банкина на мрежи локалних и некатегорисаних путева  на подручју општине 
Угљевик, 
-набавка, довоз и уградња каменог материјала на мрежи локалних и некатегорисаних 
путева  на подручју општине Угљевик. 

 

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

 

 

Дана 14.07.2015.године, Комисија је извршила отварање понуда и том приликом 

констатовала :  

 

- да је укупан број пристиглих понуда 8 (осам)  и то понуде понуђача : 

 

 

1 Доо Јовић С&Д, Угљевик 

2 ХД, Горња Трнова и Dis Company, Доња Чађевица 

3 Доо Бијељина пут, Бијељина 

4 Doo Galaks – Niskogradnja“, Брчко 

5 Доо Зидар Живановић, Доња Трнова 

6 Доо Технометал, Власеница 

7 Доо Интер Градња, Угљевик 

8 Доо Монт Градња, Угљевик 

 

 

 

Дана 05.08. 2015. године, Комисија је окончала преглед и оцјену понуда и утврдила да су 

понуђачи  :  

Доо Јовић С&Д, Угљевик,  
Доо Монт Градња, Угљевик и  
Доо Технометал, Власеница испунили услове за квалификацију, јер су исти доставили 

доказе захтијеване тачком 12, 13.1. и 13.3 тендерске документације, и њихове понуде су 

прихватљиве, јер су  према облику и садржају у потпуности према условима захтијеваним 

тендерском документацијом. 

 

Доо Интер Градња, Угљевик, не испуњава захтјев из тачке 13.3. под а ) тендерске 
документације, јер исти није доставио  листу реализованих уговора у 2014. години, нити 
потврду друге уговорне стране (крајњег корисника). 
 

Доо Зидар Живановић, Доња Трнова није доставио доказ о успјешној реализацији једног 
уговора у сегменту предметне јавне набавке. Предметна јавна набавка се односи на 
одржавање мреже локалних и некатегорисаних путева, а овај понуђач је доставио податке 
о реализацији уговора чији је предмет чишћење корита ријеке Јање и њене притоке 
Срамошњице, што није у складу са тачком 13.3. под а) тендерске документације. 
 

Понуђач Бијељина пут, доо, Бијељина, је  извршио исправку у понуди  на страни 7. ставка 

3. (понуде), а да при томе иста није извршена у складу са тачком 14.алинеја 2. тендерске 

документације, којом је одређено да исправке у понуди морају бити израђене на начин да 

су видљиве, и потврђене потписом понуђача уз навођење датума исправке. 

Овај понуђач предметну исправку није потписао нити је навео датум исправке., те је 

његова поуда искључена из даљег поступка анализе и оцјене. 
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Група понуђача  ХД, Горња Трнова и Dis Company, Доња Чађевица, је иврешила исправку у 
понуди на страни 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, а да при томе исте 
нису извршене у складу са тачком 14.алинеја 2. којом је одређено да исправке у понуди 
морају бити израђене на начин да су видљиве, и потврђене потписом понуђача уз 
навођење датума исправке.  
Овај понуђач предметну исправку није потписао нити је навео датум исправке., те је 
његова поуда искључена из даљег поступка анализе и оцјене. 
 
 
Понуда Doo Galaks – Niskogradnja“, Брчко није допуштена у складу са тачком 35. алинеја 

3. тендерске документације из разлога што овај понуђач  није доставио доказ да је откупио 

тендерску документацију . 

 

 

Податак о исправкама рачунских грешака:  

У поступку анализе и оцјене понуде уочене су рачунске грешке у понуди : 

- Доо Јовић С&Д, Угљевик на страни 5, у Образцу за цијену понуде-Анекс 3 тендерске 

документације.  

 

Овај понуђач је понудио цијену без ПДВ-а у износу 199.500,00 КМ, затим је дао попуст у 

износу од 33.915,00 КМ, и на крају је уписао да је укупна цијена са попустом без ПДВ-а:  

233.415,00 КМ, а треба да стоји да је укупна цијена са попустом без ПДВ-а:  165.585,00 КМ. 

Комисија је овом понуђачу дана 20.07. 2015. године упитила захтјев за писану сагласност 

исправке рачунске грешке. 

Понуђач је у остављеном року,  писаним путем потврдио сагласност за исправку рачунске 
грешке. 

 
 

- Доо Монт Градња, Угљевик, на страни 11, у Образцу за цијену понуде-Анекс 3 тендерске        
документације је под позицијом 3 (Набавка,довоз , уградња   и планирање дробљеног 
камена   гранулације  0-60мм (кречњачког  поријекла) на мрежу путева општине Угљевик   
са макадамским односно  туцаничким коловозом) навео  цијену без ПДВ-а 176.000,00 КМ, 
а треба да стоји 147.950,00 КМ. 
Самом тим мијења се укупна вриједност услуга у понуди и гласи: 202.000,00 КМ без  

ПДВ-а.  

Комисија је овом понуђачу дана 24.07. 2015. године упитила захтјев за писану сагласност 

исправке рачунске грешке. 

Понуђач је у остављеном року,  писаним путем потврдио сагласност за исправку рачунске 

грешке. 
 

 

Комисија је након прегледа понуда  у складу са чланом 66.став 1. Закона и чланом 17.став 

7 Упутства затражила објашњење понуђене цијене од понуђача ДОО „Јовић С&Д“, 

Угљевик, како је наведено у захтјеву број 02-404-53/15 од 28.07.2015.године. 

Понуђач је својим објашњењем, достављеним у року и приложеним уз Записник, 

образложио понуђене цијене.  

Комисија је прихватла образложење понуђача јер нема чврстих разлога да одбије исто 

(поготово што уговорни орган има других механизама да се заштити од неквалитетне 

реализације Уговора као што су пенали, уговорене казне, ангажовање надзора и сл.). 

 

Ранг-листа  прихватијивих понуда према критерију „најниже цијене“ технички 
прихватљиве понуде :  
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Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије, те је и  одлучено је 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,  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. 

 

 

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                       

                                                                                                     Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

                                                                                                      Одсијек за јавне набавке,  

                                                                                                         инветиције и надзор 

  

 

 

 

Достављено:      

1.Доо Јовић С&Д, Угљевик, 
2.ХД, Горња Трнова и Dis Company, Доња Чађевица, 
3.Доо Бијељина пут, Бијељина, 
4.Doo Galaks – Niskogradnja“, Брчко, 
5.Доо Зидар Живановић, Доња Трнова, 
6.Доо Технометал, Власеница, 
7.Доо Интер Градња, Угљевик, 
8.Доо Монт Градња, Угљевик ,    

9.Стручној служби на објаву и  

10.а/а.- 

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 233.415,00 39.680,55 33.915,00 193.734,45 
Дата сагл. за 

исправку 
рач. грешке 

2 Доо Монт Градња, Угљевик 269.158,50 32.818,50 - 236.340,00 
Дата сагл. за 

исправку 
рач. грешке 

3 Доо Технометал, Власеница 321.165,00 - - 321.165,00 - 


