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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-158/16. 

Датум, 26.12.2016.године 

 

 

 

На основу  члана 72. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник   РС”, 

број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 25. и 70. Закона  о  јавним набавкама БиХ 

(“Службени   гласник БиХ” број 39/14), и приједлога Комисије за отварање и одабир 

најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик, доноси  следећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

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

радова на реконструкцији макадамских путева и то: 

 

И 
Реконструкције дионице некатегорисаног пута :Црква –Чесме 

укупне  дужине 500 м и ширине коловоза 4,0  м          к.ч.2825    КО Тутњевац 

ИИ 

Реконструкција дионице некатегорисаног  пута: Л2, Ново насеље-

Задружне Башче 

укупне дужине  175 м¹ ширине 3,6 м¹к.ч 2370/9  некатегорисани пут КО Забрђе 

ИИ

И 

  Реконструкције дионице некатегорисаног пута : Л11,Гајићи-Пајине шуме 

укупне  дужине 412 м и ширине коловоза 2,5 м        к.ч.  2089 КО Тутњевац 

ИВ 
 Реконструкције дионице некатегорисаног пута  : Секулићи-Осоје 

укупне  дужине 326 м и ширине коловоза 2,5 м             к.ч. 2801  КО Тутњевац 

В 

Реконструкције дионице некатегорисаног пута : Р459,Мркодол –Туњичка 

Коса 

укупне  дужине 485 м и ширине коловоза 3 м        к.ч.2852 и дио к.ч.бр.4386   

КО Забрђе 

ВИ 
Реконструкција дионице некатегорисаног пута : Л15 Д.Забрђе-Л25,Ђукићи 

укупне  дужине 560 м и ширине коловоза 3м        к.ч.768   КО Забрђе 

ВИ

И 

Реконструкција некатегорисаног  пута :Локални пут Л1 –Рјечица Трнова  

укупне  дужине 903 м и ширине коловоза 3,0  м   к.ч.2810     КО Трнова 

ВИ

ИИ 

 Реконструкција некатегорисаног  пута :Николићи –локални пут Л5  

укупне  дужине 583 м и ширине коловоза 3,0  м ,МЗ Мезграја Гај 

ИX 

Реконструкција некатегорисаног  пута :Р459,Гајићи –Лакићи,почетак 

асф.коловоза 

укупне  дужине 296 м и ширине коловоза 3,0  м     к.ч.2148      КО Тутњевац 

X 

X Реконструкција некатегорисаног  пута :Локални пут Л26-Регионални 

пут Р459 

укупне  дужине 260 м и ширине коловоза 3 м        к.ч.  2225      КО Тутњевац 

 

 и уговор се додјељује понуђачу: Доо “Бијељина пут“Бијељина за понуђену цијену у износу 

од:70.407,89 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду.  
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Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 

15 (петнаест) дана, рачунајући од дана кад су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде. 

 

Одабрани  понуђач, дужана  је у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача физички доставити на протокол уговоног органа доказе тражене 

тачком 4.1.3.тенерске документације. 

Одабрани понуђач је уз понуду доставио  овјерену копију  Лиценце о испуњености услова за 

извођење радова из области нискоградње, издату од стране надлежног Министарства, 

захтијеване чланом 16. Нацрта уговора. 

У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из става 2. овог члана, Уговорни орган 

ће приједлог  уговора доставити понуђачу, чија је понуда по ранг листи одмах након понуде 

најуспјешнијег понуђача.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став 2. Закона о јавни набавкама. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ће се објавити на веб-страници  www.опстинаугљевик.нет, истовремено с  

упућивањем понуђачима који су учествовали 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 за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на 

реконструкцији макадамских путева, покренута је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-404-158/16 од 03.08.2016.године. 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка  за доставу понуда. 

Обавјешење о набавци број:894-1-3-57-3-49/16  објављен на порталу јавних набавки дана 

12.08.2016.године и Исправка за обавјештење број:894-1-3-57-8-71/16 објављен на порталу 

јавних набавки дана 11.10.2016.године. 

Комисија за  отварање и оцјену понуда именована је Рјешењем број:02-404-158/16 од  

18.10.2016.године. 

Комисија је дана 15.12.2016.године доставила Извјештај о оцјени понуда са препоруком о 

избору најповољнијег понуђача. 

У поступку по извјештају о раду, утврђено је да је Комисија благовремено и правилно 

извршила отварање и оцјену понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима   је 

утврђено следеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда 3 (три), 

-да су благовремено запримљене 3 (три) понуде, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда, 

-да су понуђачи: доо“Бијељина пут“Бијељина и доо“Монт Градња“ Угљевик, квалификовани 

понуђачи  и да су  њихове понуде прихватљиве понуде, јер су доставили све захтијеване 

доказе и  понуде су израдили на начин одређен тендерском документацијом. 

 

-да  понуда понуђача Доо“Цат путеви“Угљевик није прихватљива из следећих разлога и то: 

Тачка 5.5.тендерске документације прописује да су понуђачи дужни доставити попуњен 

Образац за достављање понуде-Анекс 2 и Образац за цијену понуде-Анекс 3, у складу са свим 

захтјевима који су дефинисани у поменутим анексима у тендерској документацији. 

http://www.opstinaugljevik.net/
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Овај понуђач у Обрасцу за достављање понуде –Анекс 2, страна 29 понуде није уписао „цијену 

понуде без ПДВ-а“, „износ ПДВ-а“, као ни „укупну цијену понуде са ПДВ-ом“ и на страни 32 

понуде у Обрасцу за цијену понуде-Анекс 3 није уписао „укупан износ понуде са попустом без 

ПДВ-а“, а што је у супротности са наведеном тачком тендерске документације. 

 

 

 

 

Тачка 5.6.тенерске документације захтијева да цијена понуде обухвата све ставке из техничке 

спецификације. 

Овај понуђач је на страни 25 понуде –Анекс 1 техничка спецификација, ставка 5 „Израда улазне 

и излазне главе на постојећем цјевастом пропусту“ није уписао вриједност радова, што није у 

складу са наведеном тачком тендерске документације. 

-Тачка 5.9.тендерске документације захтијева да понуде морају важити 90 дана, рачунајући од 

дана истека рока за достављање понуда. Период важења понуде не може бити краћи од рока 

наведеног у тендерској документацији. 

Овај понуђач је у својој понуди навео  краћи рок важења понуде, што је у супротности са 

наведеном тачком тендерске документације. 

 

-Тачком 7.1.тендерске документације је захтијевано да банкарска гаранција мора бити валидна 

током цијелог периода важења понуде.  

Овај понуђач је доставио гаранцију за озбиљност понуде која ступа на снагу 05.09.2016.године, 

а истиче 04.12.2016.године, што је у супротности са тачком  7.1.као и тачком 5.9.тендерске 

документације.  

 

Уговорни орган је након прегледа понуда од стране Комисије, а  у складу са чланом 66.став 1 

Закона и чланом 17.став 7 Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда, 

затражио објашњење неприродно ниске понуде од понуђача доо“Бијељина пут“ Бијељина, како 

је наведено у захтјеву број: 02-404-158/16 од 06.12.2016.године.  

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

образложио понуђене цијене.  

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

(поготово што има ругих механизама да се заштити од неквалитетне реализације Уговора као 

што су пенали, уговорене казне, гаранција банке,  и сл.) 

 

 

Комисија је примјењујући критериј за оцјену понуда из тачке 5.8.отвореног поступка „најнижа 

цијена прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи: 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64.став 1. тачка б.Закона о јавним набавкама и тачке 

5.8.тендерске документације, одлучено је као у члану 1.ове Одлуке. 

 

 

 

Назив понуђача 

Цијена из 

обрасца за 

цијену 

понуде 

(без ПДВ-а)  

Кориговане 

вриједности 

Кориговани 

износ 

цијене 

понуде 

(у КМ без 

ПДВ-а) 

Напомена 
Матем.г

решке 
Попусти 

1 
Доо“Бијељина пут“ 

Бијељина 
   70.407,89 - -   70.407,89 - 

2 
Доо“Монт 

Градња“Угљевик 
106.506,40 - - 106.506,40 - 
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ПРАВНА ПОУКА: 

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније 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 управе Општине 

Угљевик или препорученом пошиљком. 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда 

-захтјев за појашњење понуђене цијене и 

-појашњење понуђене цијене. 

 

 

Одсјек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

____________________                                                                        ____________________                  

    Сокица Хорват                                                                                       Василије Перић, дипл.ецц. 

     

                                                                                                

 Достављено: 

 1.свим учесницима у поступку,                                                        

 2.у спис и 

 3.стручној служби на објаву.-       

                                                 

 

 

 


