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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-90/15 
Датум, 02.02.2016.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 Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, број ЈН2-
02-07-1-57-7/15, од 15.01.2016. године,  Начелник Општине Угљевик, д о н о с и  
 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о избору  понуђача у поступку јавне набавке радова 

 
 

 
Члан 1. 

У  поступку јавне набавке радова на реконструкцији и санацији макадамских путева на 
подручју 

Општине Угљевик и то следеће дионице: 
I. Реконструкција поддионице некатегорисаног  пута : Л35, Јовичићи-Арапуше, МЗ 

Доње   Забрђе  
II. Реконструкција дионице пута :Мићићи-Станковићи,Р459, МЗ Доње Забрђе  

III. Санација дионице некатегорисаног  пута :Јањари-Просјека(Стари друм)  
IV. Санација дионице некатегорисаног  пута : Локални Пут(Јањари,Атмачићи)-Средња 

Трнова 
V. Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Богдановина, МЗ Средња Трнова 

VI. Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Бријест 
VII. Реконструкција дионице пута :Локални пут Л10(Зарићи)-Поља, наставак ,МЗ 

Угљевик Село (поддионица од стац.0+818    к.ч.1451) 
VIII. Реконструкција некатегорисаног  пута :Бјелица-Станивуковићи  (к.ч. 323,к.ч.2815 и 

к.ч.2814 ) КО Тутњевац 
IX. Реконструкција дионице локалног  пута Л-17 у МЗ Мукат, Богутово Село  
X. Реконструкција дионице некатегорисаног пута Тодоровићи-Лазићи у МЗ Богутово 

Село,  к.ч. број 2820 и 2940 КО Богутово Село,  уговор се  додјељује  понуђачу 
„Монт 

Градња“, д.о.о. Угљевик за понуђену цијену у износу 198.407,08 КМ са зарачунатим ПДВ-ом. 
 

 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. 
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 поништити предметни 
поступак јавних набавки, из разлога што нема других прихватљивих понуда.  

 
Члан 3. 
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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. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке  радова на реконструкцији и санацији макадамских путева на 
подручју Општине Угљевик и то следеће дионице: 
 
I. Реконструкција поддионице некатегорисаног  пута : Л35, Јовичићи-Арапуше, МЗ Доње   

Забрђе  
II. Реконструкција дионице пута :Мићићи-Станковићи,Р459, МЗ Доње Забрђе  

III. Санација дионице некатегорисаног  пута :Јањари-Просјека(Стари друм)  
IV. Санација дионице некатегорисаног  пута : Локални Пут(Јањари,Атмачићи)-Средња 

Трнова 
V. Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Богдановина, МЗ Средња Трнова 

VI. Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Бријест 
VII. Реконструкција дионице пута :Локални пут Л10(Зарићи)-Поља, наставак ,МЗ 

Угљевик Село (поддионица од стац.0+818    к.ч.1451) 
VIII. Реконструкција некатегорисаног  пута :Бјелица-Станивуковићи  (к.ч. 323,к.ч.2815 и 

к.ч.2814 ) КО Тутњевац 
IX. Реконструкција дионице локалног  пута Л-17 у МЗ Мукат, Богутово Село  

                X    Реконструкција дионице некатегорисаног пута Тодоровићи-Лазићи у МЗ 

Богутово Село,  к.ч. број 2820 и 2940 КО Богутово Село, покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке број 02-404-90/15 од 03.08.2015.године.     

 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. Обавјештење о набавци под бројем 

894-1-3-41-3-28/15 је дана 03.08.2015. године објављено на Порталу јавних набавки и у 

Службеном гласнику БиХ број 64/15. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке је 170.000,00 КМ. 

 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем Начелника број: 02-404-90/15 од 

31.08.2015.године је  по  налогу Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 

извршила поновну анализу и оцјену достављених понуда и дана 01.02.2016. године 

доставила Извјештај о оцјени понуда са препоруком о избору најповољнијег понуђача. 

 

Комисија је сачинила одговарајуће записнике у којима је утврђено следеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири)  и то понуде понуђача : ДОО „Интер 

Градња“, Угљевик, ДОО „Монт Градња“, Угљевик, Група понуђача ДОО „Јовић С&Д“, 

Угљевик и ДОО „Папилон“, Корај- Челић, коју представља ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик  и 

понуда ДОО „Бијељина Пут“, Бијељина, 

-да су благовремено запримљене све пристигле понуде 4 (четири), 

-да нема неблаговремено запримљених понуда,  

http://www.opstinaugljevik.net/


 3 

-да је  понуђач   ДОО „Монт Градња“, Угљевик  квалификовани понуђачи и да је једино  

његова понуда  прихватљива. Наиме наведени понуђач је  испунио,  све тендерском 

дпкументацијом постављене  услове у погледу квалификација понуђача (тачка 4.1.);  4.2.);  

4.3.) и 4.4.) тендерске документације) . 

Понуда „Монт Градња“, ДОО, Угљевик је према облику и садржају прихватљива, јер је у 

потпуности израђена према условима захтијеваним тендерском документацијом. 

 

 

Понуда Група понуђача ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и ДОО „Папилон“, Корај- Челић, коју 

представља ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик , није чврсто увезана на начин дефинсан тендерском 

документацијом. 

Тачком 5.1.5. тендерске документације је одређено : „Понуда се израђује на начин да чини 

цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. Исправке у понуди морају бити 

израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз навођење датума 

исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани, а што подразумјева укоричење 

понуде, или печатни восак са јемствеником, а на начин да се онемогући накнадно вађење 

или уметање листова, осим гарантних докумената. 

 

Наиме, овај понуђач је понуду израдио на начин, тако што је исту увезао у фасциклу са 

металним механизмом и исту осигурао јемствеником и овјереном (печатом понуђача) 

наљепницом, а не печатним воском, како је захтијевано тендерском документацијом. 

 

Канцеларија за разматрање жалби, филијала Бања Лука, је Рјешењем број ЈН2-02-07-1-57-

7/15, од 15.01.2016. године, је поништила Одлуку о избору најповољнијег понуђача, којом је 

овај уговорни отган,  уговор додијелио понуђачу „Јовић С&Д“, д.о.о. Угљевик, и наложио 

овом уговорном органу да изврши поновну анализу и оцјену достављених понуда. 

 
Канцеларија за жалбе, филијала Бања Лука, је напријед наведеним Рјешењем,  прихватила 
жалбени навод понуђача „Монт-Градња“, д.о.о Угљевик у вези чврстог увеза понуда и 
утврдила да понуда групе понуђача  ДОО Папилон Челић, понуда и ДОО „Јовић С&Д“, 
Угљевик не испуњава услове у погледу начина на који је увезана, јер  нису испоштовали 
начин увезивања понуда како је било прописано тендерском документацијом.  
 

-Комисија је даље утврдила, да је понуда понуђача  ДОО Интер Градња, Угљевик у складу са 

тачком 2.2. тендерске документације недопуштена, јер овај понуђач није званично преузео 

тендерску документацију, нити је доставио захтјев за преузимање тендерске документације, 

нити је доставио доказ о уплати накнаде за преузимање тендерске документације. 

Тачком 2.2. Тендерске документације је одређено да се иста отпрема најкасније у року од 3 

(три) дана, рачунајући од дана пријема писменог захтјева понуђача за преузимање 

тендерске документације, уз навођење предмета и броја набавке. Доказ о уплати накнаде 

се доставља најкасније уз понуду. Понуђачи који преузму тендерску документацију, а не 

доставе доказ о уплати накнаде на начин дефинисан у претходном ставу, сматраће се да 

нису преузели тендерску документацију и њихова понуда ће се одбацити, 

 

-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 доказ да има на располагану вибрациони ваљак  масе 

1,9 до 2,1 т, захтијеван тачком 4.4.1.подтачка б) алинеја 5) . Овај понуђач је као доказ да има 

на располагању напријед наведени вибрациони ваљак доставио употребну дозволу дозволу 

број  02-03-01-02/2013 од 05.02.2013.године, која не садржи податак о маси ваљка те се не 
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може утврдити да ли предметни ваљак  одговара захтјевима из тендерске документације, а 

што је у супротности са тачком 4.4.2. подтачка б) алинеја 1 и 2)  тендерске документације и 

измјене тендерске документације, којом је одређено да достављени докази морају 

садржавати све тендерском документацијом захтијеване податке (укупну дозвољену масу, 

снагу)  а због правилног поређења и оцјене понуда. 

-тендерском документацијом  је захтијевано  да понуђачи морају имати на располагању 1 

(један) грејдер мин снаге 115 кW , а макс снаге 135 кW. Понуђач  ДОО Бијељина пут, 

Бијељина је доставио употребну дозволу и саобраћајну дозволу за грејдер али снаге  167 

кW, дакле веће снаге од  захтијеване, што је у супротности са тачком 4.4.1. подтачка  б) 

алинеја 3 )  тендерске документације и измјене тендерске документације. 

- Понуђач ДОО Бијељина пут, Бијељина је доставио саобраћајну дозволу за затијевани мини 

дампер  у којој не постоји податак о носивости исте те се не може утврдити да ли предметни 

мини дампер  одговара захтјевима тендерске документације, а што је у супротности са 

тачком 4.4.2. подтачка б) алинеја 1) и 2) тендерске документације и измјене тендерске 

документације, којом је одређено да достављени докази морају садржавати све тендерском 

документацијом захтијеване податке (укупну дозвољену масу, снагу)  а због правилног 

поређења и оцјене понуда. 

 

- Нити је овај понуђач доставио доказ да има на располагању багер точкаш захтијеване масе 

од 9,5 до 10,5 т. (тачка 4.4.1. подтачка б), алинеја 7) тендерске документације). Наиме, овај 

понуђач је доставио доказ –саобраћајну дозволу број АА 0250530  у којој је наведено (под 

ознаком Г)  да је маса ове машине  9437 т. Дакле јасно је да је је маса багера точкаша за који 

је уз понуду достављен доказ,  мања од масе захтијеване тендерском документацијом. 

 
На основу напријед наведеног  овај уговорни орган  је одлучио као и диспозитиву ове 
Одлуке, јер у складу са чланом 111. став 13. Закона о јавним набавкама Рјешење или 
Закључак Канцеларије за жалбе је коначно и извршно. 
 
У прилогу ове Одлуке записник о поновном 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. 
 
 
 
                                                                                                   Одсијек за јавне набавке,  
                                                                                                         инветиције и надзор 
 
Достављено:          
1.свим понуђачима, 
2.стручној служби на објаву и 
3.а/а.- 


