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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор 
Број : 02-404-104-5/15 
Датум, 09.03.2016. године 
 
 
На основу члана 69. и 70. 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), Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, 
филијала Бања Лука, број : ЈН2-02-07-1-34-10/16, од 25.02.2016.године и приједлога 
Комисије за јавну набавку, Начелник Општине, д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
 о поништењу поступка јавне набавке  

 
 
I 

Поништава се поступк јавне набавке путем отвореног поступка, за које је 
објављено обавјештење о набавци  на Порталу јавних набавки под бројем 894-1-
2-51-3-34/15 дана 10.09.2015. године и у Службеном гласнику БиХ, број 74/15, а 
које се односи на набавку  услуга зимског одржавања путева и улица у периоду 
од 15. новембра текуће године до 31.марта 2016.године и од 15.новембра 2016. 
године до 31.марта 2017. године  за : 
 
Лот-1: Мрежа локалних и некатегорисаних путева на простору источног дијела 
општине Угљевик, 
Лот-2: Мрежа локалних и некатегорисаних путева на простору јужног дијела 
општине Угљевик и  
Лот-3: Мрежа локалних и некатегорисаних путева на простору сјеверног дијела 
општине Угљевик и улица и паркинга у градском дијелу Угљевика. 

 
II 

Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 2) тачка д)  Закона о јавним 
набавкама Бих, из разлога што није достављена ни једна прихватљива понуда. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на wеб страни Општине 
Угљевик. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
Поступак јавне набавке  пружање услуга зимског одржавања путева и улица у 
периоду од 15. новембра текуће године до 31.марта 2016.године и од 15.новембра 
2016. године до 31.марта 2017. године  за : 
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Лот-1: Мрежа локалних и некатегорисаних путева на простору источног дијела 
општине Угљевик, 
Лот-2: Мрежа локалних и некатегорисаних путева на простору јужног дијела 
општине Угљевик и  
Лот-3: Мрежа локалних и некатегорисаних путева на простору сјеверног дијела 
општине Угљевик и улица и паркинга у градском дијелу Угљевика, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404-104/15 од 
10.09.2015.године.     

 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. Обавјештење о набавци 

објављено под бројем 894-1-2-51-3-34/15 дана 10.09.2015. године на Порталу 

јавних набавки и у Службеном гласнику БиХ број 74/15. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке је 245.000,00 КМ. 

 

Комисија за јавну набавку именована Рјешењем Начелника Општине број: 02-404-

104/15 од 01.10.2015.године, је дана 07.03.2016. године, по Рјешењу  Канцеларије 

за жалбе, филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-34-10/16, од 25.02.2016. године 

извршила поновну анализу и оцјену понуда, те  доставила Извјештај о оцјени 

понуда са препоруком о поништењу предметног поступка јавне набавке из разлога 

што није достављена ни једна прихватљива понуда. 

 

У записнику о анализи и оцјени понуда  утврђено је следеће: 

 

-да је укупан број пристиглих понуда 5 (пет)  и то понуде понуђача : ДОО „Бијељина 

Пут“, Бијељина, ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова,    Групе понуђача   ДОО XД; 

Горња Трнова и ДОО Папилон Челић, понуда ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и понуда 

ДОО „Монт Градња“, Угљевик,  

-да су благовремено запримљене све пристигле понуде 5 (пет), 

-да нема неблаговремено запримљених понуда,  

-Комисија је даље утврдила, 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 потврду друге уговорне стране-крајњег корисника о успјешној 

реализацији уговора на истим пословима. 
Овај  понуђач је приложио Изјаву број 5620/15 од 01.10.2015.године у којој под 
пуном моралном, материјалном и кривичном и одговорношћу изјављују да су 
уредно и на вријеме изводили радове на зимском одржавању путева, а да потврду 
крајњег корисника нису доставили због недостатка времена за издавање исте. 
Уз понуду је овај понуђач доставио и Захтјев за издавање Потврде о успјешно 
завршеном послу упућен ЈП „Путеви РС“, број 5581/15 од 30.09.2015.године без 
доказа о пријему наведеног захтјева код  ЈП „Путеви РС“. 
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ДОО „Бијељина Пут“, Бијељина  је код овог Уговорног  органа преузео тендерску 
документацију дана 16.09.2015.године, а захтјев за  издавање предметне потврде 
по њиховом наводу упутили  тек 30.09. 2015. године.  На основи наведеног,  овај 
Уговорни орган сматра да не постоје објективни разлози због којих овај понуђач 
није прибавио захтјевану потврду (Члан 48. став 2. Закона).  
 
-Комисија је утврдила да понуђач „Зидар Живановић“, д.о.о. Доња Трнова, није у 
складу са са тачком 13.4.тендерске документације нумерисао све стране понуде. 
Увидом у понуду достављену за Лот 1 утврђено је да је овај понуђач, два листа 
понуде нумерисао бројем 32, и то на начин да је  један лист нумерисан са бројем  
32/48 а други лист са бројем 32/1/48. У образцу садржаја понуде (Анекс 12) овај 
понуђач је навео да понуда садржи документа означена бројевима од 1-до 48. 
Физичким пребројавањем је закључено да се иста састоји од 49 листова.  На основу 
напријед наведеног јасно је да ова понуда није нумерисана на начин дефинисан 
тачком 13.4.тендерске документације, те иста није прихватљива за овај уговорни 
орган. 
 
Понуде понуђача ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова, Групе понуђача  ДОО 
„XД“, Горња Трнова и ДОО „Папилон“ Корај-Челић, понуда ДОО „Јовић С&Д“, 
Угљевик  И понуда ДОО “Монт-Градња”, Угљевик, не испуњавају услове у погледу 
начина на који су увезане, јер исти нису испоштовали начин и сврху увезивања 
понуда како је било прописано тендерском документацијом.  
Тачком  13.3. тендерске документације је одређено да се понуда чврсто увезује на 
начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова,а тачком 13.5. 
тендерске документације је одређено „Понуда се израђује на начин да чини 
цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом.  
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. 
 Понуде понуђача ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова, Групе понуђача  ДОО 
„XД“, Горња Трнова и ДОО „Папилон“ Корај-Челић, понуда ДОО „Јовић С&Д“, 
Угљевик, су  увезане у фасцикле са металним механизмом и исте осигуране 
јемствеником и овјереном наљепницом (печатом понуђача), што је у супротности 
са условом постављеним у тендерској документацији, јер је предметном 
тендерском документацијом предвиђено укоричење понуде, или печатни восак са 
јемствеником. 
 
Понуђач ДОО “Монт-Градња”, Угљевик, је на понуду ставио печатни восак са 
јемствеником, али исти се расуо у поступку анализе И оцјене понуда, што је 
Комисија И записнички констатовала. Уговорни орган је сматрајући да је понуда 
овог понуђача израђена у складу са условом постављеним у тендерској 
документацији истом додијелила уговор.  
По пријему Одлуке о избору, један од учесника у предметном поступку јавне 
набавке ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик, је изјавио жалбу сматрајући да понуда 
одабраног понуђача није чврсто увезана, на начин да се онемогући накнадно 
вађење и уметање листова наводећи да је овај понуђач само покушао чврсто 
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увезати понуду, на начин да је стављен печатни восак, али да исти није стављен на 
начин који формално и суштински испуњава услов из тендерске документације, те  
сматрајући да је исти стављен неквалитетно само „про-форме“ ради, што по 
жалиоцу представља одступање од услова постављеног у тендерској 
документацији и члана 58.став 2) Закона о јавним набавкама, којима је предвиђено 
да понуде морају испунити и формално и суштински услов чврстог увеза, у циљу 
онемогућавања накнадног вађења или уметања листова. 
Напријед наведени жалбени навод, Канцеларија за разматрање жалби, филијала 
Бања Лука је прихватила као основан и овом уговорном органу вратила предмет на 
поновни поступак. 
  
Уговорни орган је поступио у складу са Рјешењем Канцеларије за разматрање 
жалби, филијала Бања Лука, број : ЈН2-02-07-1-34-10/16, од 25.02.2016.године , те 
након поновне анализе и оцјене понуда одлучио као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
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. 
 
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.Свим учесницима у предметном поступку јавне набавке, 

       2.спис и 
3.Стручној служби на објаву.- 


