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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор 
Број : 02-404-77/15 
Датум,17.11 .2015. године 
 
 
На основу члана 69. став 2) тачка д) , члана 70.став  1)   Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 
број: 101/04,42/05, 118/05 и 98/13), и приједлога Комисије за јавну набавку број 02-404-77/15 
од  11.11.20115. године,  Начелник Општине, д о н о с и  

 
О Д Л У К У  

 о поништењу поступка јавне набавке радова на спортској дворани у Угљевику 
 
 

И 
Поништава се поступак јавне набавке, број 02-404-77/15, чији је предмет јавна набавка радова 
на „спортској дворани“  у  Угљевику по систему инжењеринга, који обухватају следеће : 
А) израда техничке  документације, 
Б)  извођење радова вањског уређења  и радови на уградњи спортске опреме и система 
гријања,  из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива – члан 69, став став 2) 
тачка д) Закона о јавним набавкама. 

 
ИИ 

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. 
 

         ИИИ 
Ова одлука ступана 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  

Поступк  јавне набавке радова на „спортској дворани“  у  Угљевику по систему инжењеринга, 
који обухватају следеће : 
А) израда техничке  документације, 
Б) Б) извођење радова вањског уређења  и радови на уградњи спортске опреме и система 
гријања, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 02-404-77/15, од 
06.07.2015. године, путем отвореног поступка, за које је објављено обавјештење о набавци  
број :894-1-3-40-3-22/15, на Порталу јавних набавки дана 06.07.2015. године и исправка 
обавјештења под бројем  894-1-3-40-8-29/15, дана 07.08.2015. године и у Службеном гласнику 
БиХ, број 55/15 и 64/15. 
 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 1.500.000,00 КМ. 
 
Комисија за јавну набавку, именована је Рјешењем број 02-404-77/15 од 23.09.2015.године. 

http://www.opstinaugljevik.net/
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Комисија за јавну набавку доставила је дана 11.11.2015.године записник о прегледу и оцјени 
понуда са препоруком о поништењу поступка јавне набавке број 02-404-77/15, чији је предмет 
набавка  радова на „спортској дворани“  у  Угљевику по систему инжењеринга. 
 
Комисија је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену квалификованости 
понуђача, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће : 
-да је укупан број пристиглих понуда  2(двије), 
-да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда, 

       -да понуде групе понуђача ДОО Цоллониа  Брчко, ДОО Спарк  Бијељина,  ДОО Бијељина пут 
Бијељина и понуда групе понуђача ДОО Спортинг МБ Угљевик, ПГП Градитељ Бијељина, ДОО 
Енерго Цорп Бијељина , АД Термомонтажа Бања Лука,нису прихватљиве понуде из следећих 
разлога: 
 
- група понуђача ДОО Цоллониа  Брчко, ДОО Спарк  Бијељина, и ДОО Бијељина пут Бијељина  
нису доставили доказе захтијеване тачком  4.4.1.),подтачка а) тендерске документације,   који 
се односе на професионалну и техничку способност понуђача, на начин дефинисан тачком 
4.4.2) подтачка а) тендерске документације.  
Наиме напријед наведеним тачком тендерске документације је захтијевано следеће:  
„Успјешно искуство на реализацији 1 (једног) уговора на истим или сличним пословима који су 
предмет набавке,  за период не дужи од пет година или од датума регистрације, односно 
почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од пет 
година, минималне финаснијске вриједности 1.200.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а.  
Тачком 4.4.2) подтачка а)  тендерске документације је одређено да ће се оцјена техничке и 
професионалне способности понуђача ће се извршити на основу сљедећих доказа : 

Списак извршених уговора о извршеним радовима на истим или  сличним 
пословима и захтијевано је, да се  уз списак извршених уговора  достави  потврда 
коју  су издали наручиоци (крајњи корисници), а која обавезно садрже:  

 назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,  
 предмет уговора (површина, врста објекта),  
 вриједност уговора,  
 вријеме и мјесто извршења уговора и  
 наводе о уредно извршеним уговорима.  

 
Група понуђача ДОО Цоллониа  Брчко, ДОО Спарк  Бијељина, и ДОО Бијељина пут Бијељина су 
доставили потврду датирану на 25.07.2015. године, без броја, страна 379-понуде,  коју је  члану 
групе понуђача ДОО Цоллониа  Брчко,  издао ДОО Интеграл МЦГ, Лопаре. У потврди је 
наведено да је ДОО Интеграл МЦГ Лопаре са предузећем ДОО Цоллониа  Брчко дана 
01.06.2013.године закључио уговор на извођењу радова на изградњи спортске сале у Угљевику. 
Даље је наведена вриједност закљученог и реализованог уговора, период реализације, 
површина објекта, навод  да су радови укљичивали и грађевинско-занатске и инсталатерске 
радове на објекту спортске дворане као и навод да је уговор реализован успјешно и без 
примједби. 
ДОО Интеграл МЦГ Лопаре, је извођач радова на изграњи спортске дворане у Угљевику и исти 
је, као извођач радова, уговор закључио са Општинском управом Општине Угљевик (дакле 
овим уговорним органом) и исти није учесник у овом поступку јавне набавке у смислу понуђача 
нити је члан  групе понуђача, нити је наручилац радова,  (крајни корисник). 
Предметну потвру о успјешној реализацији уговора у складу са чланом 48. Закона о јавним 
набавкама, могао је  издати  другој уговорној страни (главном извођачу радова), само 
наручилац, онај према коме је уговор извршен - крајњи корисник  у овом случају  (Општинска 
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управа Општине Угљевик)  . На основу наведеног јасно је и недвосмислено да је потврду 
датирану на 25.07.2015. године, без броја, страна 379-понуде,  издао главни извођач радова. 
Обзиром да је доставњена потврда о успјешној реализацији уговора издата  од не надлежног 
субјекта,  јасно је и недвосмислено,  да се иста не може прихватити као правно-ваљан доказ  
јер иста  у формалном и материјалном смислу не испуњава поставњени захтјев уговорног 
органа, те овог понуђача  чини неквалификованим у погледу техничке и професионалне 
способности. 
 
-Група понуђача ДОО Спортинг МБ Угљевик, ПГП Градитељ Бијељина, ДОО Енерго Цорп 

Бијељина и АД 
Термомонтажа Бања Лука,  нису доставили  доказе, који се односе на способност обављања 
професионалне дјелатности , на начин дефинисан тачком 4.2.2.  и 4.2.3. и 4.5.1. алинеја 2) 

тендерске 
документације. 
Наиме напријед наведеним тачкама тендерске документације је захтијевано следеће:   
У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду доставити доказ 
о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у којој су 
регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује 
њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке. 

- за понуђаче из БИХ:  Понуђач у сврху доказа о испуњавању услова из члана 46. 
Закона дужан је доставити Актуелни извод из судског регистра или изјаву/потврду 
надлежног органа из које се види да је понуђач регистрован за обављање 
дјелатности која је предмет ове набавке и из које се види податак о лицима која су 
овлаштена за заступање привредбог субјекта. 

- за понуђаче чије је сједиште изван БИХ: одговарајући документ који одговара 
захтјеву из члана 46. Закона, а који је издат од надлежног органа, све према 
важећим прописима земље сједишта понуђача/земље у којој је регистриран 
понуђач. 

Тендерском документацијом је одређено да докази који се достављају морају бити оригинали 
или овјерене копије, с тим да датум издавања оригинала не може бити старији од три мјесеца 
рачунајући од дана достављања понуде. 
 
Тачком 4.5. подтачка 4.5.1. алинеја 2) тендерске документације је одређено : 

 услове који су наведени под тачком 4.1. и 4.2. морају испуњавати сваки члан 
групе понуђача појединачно, те сваки од чланова групе понуђача мора 
доставити документацију којом доказују испуњавање постављених услова, на 
начин на који су предвиђени да се достављају докази. 

Група понуђача ДОО Спортинг МБ Угљевик, ПГП Градитељ Бијељина, ДОО Енерго Цорп 
Бијељина и АД Термомонтажа Бања Лука,  су за члана групе понуђача ДОО ЕнергоЦорп 
Бијељина доставили рјешење о регистрацији број 057-0-Рег-13-000457 од 23.04.2013. године, а 
за члана групе понуђача АД Термомонтажа Бања Лука такође су доставили рјешење о 
регистрацији број 057-0-Рег-11-002052 од 28.09.2011. године. Обзиром да су наведени чланови 
групе понуђача доставили рјешења о регистрацији (издата 2011. И 2013. Године) , а не 
захтијевани Извод из судског регистра не старији од три мјесеца,  
јасно је и недвосмислено да група понуђача коју представља ДОО Спортинг МБ, Угљевик није 
доставила захтијеване доказе у  сврху доказивања професионалне способности на начин 
дефинисан тачком  4.2.2. ; 4.2.3. и тачком  4.5.1. алинеја 2) тендерске документације . 
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Нити су доставили доказ у погледу техничке ипрофесионалне способности дефинисан тачком  
4.4.1. алинеја а) на начин дефинисан тачком 4.4.2. тендерске документације, којом је одређено 
да :  
“Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи требају испунити сљедеће 
минималне услове: 
Успјешно искуство на реализација 1 (једног) уговора на истим или сличним пословима који су 
предмет набавке,  за период не дужи од пет година или од датума регистрације, односно 
почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од пет 
година, минималне финаснијске вриједности 1.200.000,00 КМ (без ПДВ-а). 
Тендерском документацијом је одређено,  уз списак извршених уговора понуђач је дужан 
доставити потврду коју је  издао наручилац (крајњи корисник), а која обавезно садржи:  

 назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,  
 предмет уговора (површина, врста објекта),  
 вриједност уговора,  
 вријеме и мјесто извршења уговора и  
 наводе о уредно извршеним уговорима“.  

 
Група понуђача ДОО Спортинг МБ Угљевик, ПГП Градитељ Бијељина, ДОО Енерго Цорп 
Бијељина и АД Термомонтажа Бања Лука,  су као доказ доставили изјаву (а не потврду-како је 
захтијевано ТД)  број 2559 од 28.09.2015.године, коју је издала  „Јавна установа Спортски 
центар Борик“, Бања Лука,  у којој је наведено да је Град Бања Лука, извршио улагање у 
реконструкцију и санацију објекта спортске дворане „Борик“, у укупној вриједности 
1.204.452,41 КМ,а  да је АД Термомонтажа Бања Лука,у оквиру поменуте санације и 
реконструкције врло успјешно обавила термо-динамичке послове.   
Увидом у референс листу-списак извршених уговора (страна 62 понуде) под редним бројем 2,  
стоји да је наручилац радова на спортској дворани, д.о.о. „Грађење“ Источно Сарајево, и да је 
вриједност уговорених радова са АД Термомонтажа Бања Лука, 751.841,53 КМ. 
 
Поред наведеног, напријед наведена изјава (страна 65-понуде),  не садржи све податке 
захтијеване  тендерском  документацијом   и то : 
назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката. 
 
-даље, тендерском документацијом, захтијевана је реализација једног уговора  минималне 
финаснијске вриједности 1.200.000,00 КМ (без ПДВ-а),  ( а достављена  изјава не садржи 
податак да ли је наведени износ од 1.204.452,41 КМ, без ПДВ-а или евентуално са ПДВ-ом).  
Увидом у референс листу   достављену  изјаву,  овај уговорни орган је извео закључак да је 
главни извођач радова на спортској дворани, д.о.о. „Грађење“,Источно Сарајево, и да је 
вриједност закљученог уговора  са главним извођачем 1.204.452,41 КМ, а да је члан групе 
понуђача- АД Термомонтажа Бања Лука,у оквиру поменуте санације и реконструкције 
изводила дио раова који се односе на термо-динамичке послове као подизвођач   у 
вриједности од 751.841,53 КМ. 
Очито је,  да је вриједност уговора реализованог од стране члана групе понуђача на спортској 
дворани “Борик” мања од оне захтјеване тендерском документацијом. 
 
На основу  наведеног, овај уговорни орган,  достављену изјаву  о успјешној реализацији 
уговора,  не може прихватити као правно -ваљан доказ о испуњавану постављеног захтјева 
успјешне реализације уговра,  јер иста  у формалном и материјалном смислу не испуњава 
поставњени захтјев уговорног органа, те га чини неквалификованим и у погледу техничке и 
професионалне способности. 
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-нити испуњавају услов постављен тачком 4.4.1. подтачка б) алинеја 3), тендерске 
документације,  којом је захтијевано да понуђачи имају на располагању 2(два) ваљка тежине 
од минимално 6 до максимално 8 тона. Овај понуђач (група понуђача)  је доставио доказ да 
има на располагању два  ваљка, од чега један тежине 7,5 т, а други 8,35 т. На основу наведеног 
јасно је и недвосмислено да један ваљак (масе 8,35 т) не испуњава услове постављене 
тендерском документацијом , јер  су достављени докази за један ваљак чија маса (тежина) 
прелази захтијевану од максимално 8 т. 
 
- група понуђача није  понуду израдила на начин дефинисан тачком 5.1.5. 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.   
Исти су  доставили  Изјаву о испуњености услова из члана 47. ст.(1) тачке од а); ц) и  д) и (4) 
Закона о јавним набавкама, страна 48 Понуде, у којој су извршили исправку  датума давања 
изјаве, а да при томе нису навели датум исправке. Како исправке у понуди морају бити 
израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз навођење датума 
исправке, а тендерска документација налаже да изјава не може бити старија од дана 
објављивања Обавјештења о набавци, достављена Изјава се  не 
може  прихватити као правно -ваљан доказ, јер  у формалном и материјалном смислу не 
испуњава поставњени захтјев уговорног органа. 

 
Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије, те је и  одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да ниједна од примљених 
понуда није прихватљива, чиме су се стекли  законски услови за поништавање предметног 
поступка јавне набавке.  
 
Из наведених разлога, примјеном члана 69.став 2) тачка д) , члана 70.став  1)  и 6)  Закона о 
јавним набавкама, одлучено је као у члану 1. 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 два, 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. 

 
 

 Одсијек за јавне набавке, 
 инвестиције и надзор                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 Сокица Хорват                                                                                                Василије Перић, дипл.ецц. 
 
 
 
Достављено :  
1. учесницима поступка јавне набавке, 
2. спис и 
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3. Стручној служби на објаву.- 

 

 

 

 

 


