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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-58/16. 
Датум, 31.05.2016. године 
 
 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13),члана 69. став 2.тачка д), члана 70. став 1. Закона о јавним 
набавкама (Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), и приједлога Комисије за отварање и одабир 
најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик,    д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о поништењу поступка јавне набавке 

 
 

Члан 1. 
Поништава се поступак јавне набавке услуга: Израда Програма санитарне заштите вода 
изворишта Угљевик-водовод Угљевик , а у складу са чланом  69. став 2.  тачка д) Закона 
о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14), јер ни једна од примљених 
понуда није прихватљива. 
    

Члан 2. 
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 јавним 
набавкама. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ће се објавити на веб-страници  www.opstinaugljevik.net, 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  услуга: Израда Програма санитарне заштите вода изворишта 
Угљевик-водовод Угљевик , покренут је Одлуком о покретању поступка јавне  набавке 
број: 02-404-58/16 од 11.04.2016.године. 
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 
Обавјешење о набавци број: 894-7-2-11-3-13/16, објављено је на Порталу јавних 
набавки дана  
13.04.2016.године. 
Комисија за набавку именована је Рјешењем број:02-404-58/16 од 22.04.2016.године. 
На основу препоруке Комисије за јавне набавке, поништава се поступак јавне набавке 
услуга: Израда Програма санитарне заштите вода изворишта Угљевик-водовод Угљевик , 
јер ни једна од примљених понуда није  прихватљива. 
Комисија за набавку доставила је дана 17.05.2016.године Извјештај о раду и препоруку о 
поништењу поступка предметне јавне набавке. 

http://www.opstinaugljevik.net,/
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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 6 (шест), 
-да је благовремено запримљено 6 (шест) понуда, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда, 
-да су понуде доставили следећи понуђачи: ДОО  Ипса институт,  Сарајево, ДОО  Институт 
за воде, Бијељина, ДД  Институт за хидротехнику, Сарајево, ДОО Институт за 
грађевинарство „ИГ“, Бања Лука, ДОО Ибис инжењеринг, Бања Лука  и ДОО Ипин, 
Бијељина. 
-да горе наведени понуђачи нису квалификовани понуђачи  из разлога што не испуњавају 
услове из тачке 11.2.тендерске документације. 
 
Тачком 11.2. тендерске документације је захтијевано :  
Техничка и професионална способност понуђача (члан 50 ЗЈН) 
Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи морају испунити 
постављене  минималне услове, који су  према врсти услуга неопходни за континуиран, 
несметан и прије свега оптималан процес пружања услуга. Понуђач ће бити 
дисквалификован из даљег поступка оцјене понуда,  ако  не испуни слиједеће 
минималне услове, а који ће се потврдити са доказима из члана 50. тачке а) Закона :  
а)    Успјешно искуство на реализацији 1 (једног) уговора  који је у вези предметне јавне 
набавке за период не дужи од три године , рачунајући од дана објаве обавјештења о 
набавци или од датума регистрације, односно почетка пословања ако је понуђач 
регистрован, односно почео са радом прије мање од три године, минималне 
финаснијске вриједности 25.000,00 КМ (без ПДВ-а). 
 
Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу 
сљедећих доказа : 
a) Понуђачи доказују да испуњавају услове из тачке 11.2. под тачком а) 
достављањем :  
 
Листе-списка извршеног уговора у сегменту предметне набавке у посљедње три године, 
рачунајући о дана  објаве обавјештења о набавци или од датума  регистрације, односно 
почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради  прије мање од 
три године.  Уз списак-листу извршеног уговора понуђач је дужан доставити потврду коју 
је  издала друга уговорна страна-  наручилац  (крајњи корисник), а  која обавезно садржи:  
 назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,  
 предмет уговора,   
 вриједност уговора,  
 вријеме и мјесто извршења уговора и  
 наводе о уредно извршеним уговорима.  
У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране, 
важи изјава понуђача о уредно извршеним уговорима, уз предочење доказа о 
учињеним покушајима да се такве потврде обезбједе. 
У случају да се не доставе наведени докази о испуњавању техничке и професионалне 
способности понуђача из ове тачке ТД,  или се не доставе на начин како је напријед 
тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања наведених 
услова за квалификацију.      
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 Понуђач 1) ДОО  Ипса институт,  Сарајево, искључује се из даљег учешћа у поступку 
јавне набавке из сљедећих разлога: 
Уз достављену референс листу  понуђач је у понуди приложио и потврду о успјешно 
изведеним услугама израде „Елабората о водозаштитним зонама за изворишта 
Драгоради и Врутак- Општина Илијаш“ издату од стране Општине Илијаш у којој је 
наведена вриједност услуга 16.146,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, што је испод 
минималне захтјеване вриједности од 25.000,00 КМ. 
 Остале двије приложене потврде издате од стране Општине Зворник односе се на 
израду техничке документације водоводног система Локањ-Пилица и водоводног 
система Тршић истим се  не потврђује  извршење Уговора у сегменту предметне 
набавке, што је у супротности са тачком 11.2.тендерске документације. 
 

 Понуђач 2) ДОО  Институт за воде , Бијељина искључује се из даљег учешћа у 
поступку јавне набавке из сљедећих разлога: 
Понуђач није доставио листу-списак реализованог- извршеног уговора у сегменту 
предметне набавке у посљедње три године, рачунајући о дана  објаве обавјештења о 
набавци или од датума  регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач 
регистрован, односно почео да ради  прије мање од три године, што  је у супротности са 
тачком 11.2.тендерске документације.                                                                                                               
Надаље,  потврде о успјешној реализацији уговора издате од стране Општине Лакташи не 
садрже период у коме је услуга реализована, што  је у супротности са тачком 
11.2.тендерске документације, којом је одређено да потвда мора садржати период 
реализације уговора. 
Овај понуђач је у својој понуди доставио и  Обавјештење о избору најповољнијег 
понуђача и Увјерење о извршеном послу „Израде Програма санитарне заштите 
изворишта Лучка Врела и Чесме“, издата од стране Општине Фоча. 
Јасно је и недвосмислено да је овај понуђач доставио доказе који нису захтијевани 
тендерском документацијом  и то Обавјештење о избору најповољнијег понуђача ), које 
не може бити доказ о успјешној реализацији уговора, а и наведена вриједност 
прихваћене понуде   је испод износа захтијеваног тендерском документацијом.   
Поред наведеног, овај понуђач је доставио Увјерење о извршеном послу „Израде 
Програма санитарне заштите изворишта Лучка Врела и Чесме“, издата од стране 
Општине Фоча, које не садржи вриједност уговора, нити вријеме и мјесто извршења 
уговора што је у супротности са тачком 11.2. тендерске документације. 
  

 Понуђач 3) ДД  Институт за хидротехнику, Сарајево искључује се из даљег учешћа у 
поступку јавне набавке из сљедећих разлога: 
  
Понуђач је доставио потврду о реализацији уговора издату од стране Министарства 
просторног уређења, грађења и  заштите околиша кантона Сарајево, на пројекат истражних 
радова и дефинирање обухвата и граница заштитних зона у сврху доношења одлуке о 
провођењу заштите изворишта воде за пиће „Сарајевско поље“. 
У потврди је наведено вријеме реализације уговора од 28.07.2010.године до 
15.05.2013.године. 
Тендерском документацијом је захтијевано успјешно искуство на реализацији 1 (једног) 
уговора који је у вези предметне јавне набавке за период не дужи од три године, рачунајући 
од дана објаве обавјештења о набавци или од  датума регистрације, односно почетка 
пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од три године, а 
не реализацију дијела уговора  у траженом периоду. 
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Како је обавјештење о набавци објављено дана 13.04.2016.године, реализација једног  
уговора у складу са захтјевом из тендерске документације је морала бити у периоду од 
13.04.2013.године до 13.04.2016.године, а не само дијела уговора. Увидом у потврду јасно је и 
недвосмислено да је у периоду од 13.04.2013. (дан када је објављено обавјештење о набавци) 
па до 15.05.2013. године (у потврди наведен као задњи дан реализације уговора)  реализован 
само један дио уговора, а да при томе није уговорном органу позната ни вриједност посла 
који је реализован у том периоду. 
Друга достављена потврда о успијешно изведеним услугама израде „Допројектовање 
пројектне документације заштите изворишта на водоводним системима на подручју општине 
Хаџићи“, издата од стране „ ЈКП Комуналац Хаџићи доо Хаџићи“ , у којој је наведена 
вриједност услуга 15.795,00 КМ  је испод  минималне захтијеване вриједноси од 25.000,00 КМ 
(без ПДВ-а), што је у супротности са тачком 11.2.тендерске документације. 
Надаље, понуђач није користио оригинални образац  садржаја понуде, Анекс 9, што је у 
супротности са тачком 13. тендерске документације којом је одређено да понуда мора бити 
написана неизбрисивом тинтом, а не рачунаром како је то учинио овај понуђач. 
 

 Понуђач 4) ДОО Институт за грађевинарство „ИГ“, Бања Лука искључује се из даљег 
учешћа у поступку јавне набавке из сљедећих разлога:                                                              
Потврда о успјешној реализацији уговора издата од стране Општине Невесиње нема  
навод о времену извршења уговора ,а вриједност радова је испод минималне  
вриједности захтјеване тендерском документацијом, што је у супротности са тачком  
11.2.тендерске документације. 
Потврда о успјешној реализацији уговора издата од стране Градске управе града  
Бијељине нема навод о времену извршења уговора , а вриједност радова је испод  
минималне вриједности захтјеване тендерском документацијом.    
У потврди о успјешној реализацији уговора издатој од стране општине Пале наведено 
вријеме      извршења уговора старије је  од три године рачунајући о дана  објаве 
обавјештења о  набавци ,а вриједност радова је испод мининималне вриједности 
захтјеване   тендерском документацијом.                              
Приложена потврда о успјешној реализацији уговора издата од старне ДОО „Радис“,      
Источно Сарајево, а која се односи на  услуге израде Елабората о квалитету и  резервама 
подземне воде изворишта Прача-Јахорина није потврда издата од крајњег   корисника 
услуга. Уговорни орган је,  ДОО „Радис“, Источно Сарајево (издавалац потврде)  упутио 
захтјев за писмено појашњење издате потврде о успјешној реализацији уговора дана  
05.05.2016.године.  
У достављеном појашњењу дана 10.05.2016.године наводи се да је Институт за 
грађевинарство“ИГ“, Бања Лука као подуговарач за потребе ДОО „Радис“, Источно  
Сарајево као главног извођача радова успјешно реализовао услуге наведене у 
предметној потврди. Очито је да ДОО  „Радис“, Источно Сарајево није крајњи корисник 
односно наручилац радова и услуга, нити је Понуђач  ДОО Институт за грађевинарство 
„ИГ“, Бања Лука глави извођач, што је у супротности са тачком 11.2. Тендерске 
документације и Законом о јавним набавкама. 
  

 Понуђач 5) ДОО Ибис инжењеринг, Бања Лука  искључује се из даљег учешћа у поступку 
јавне набавке из сљедећих разлога:                                                                               
 
Понуђач је доставио потврду о успјешно обављеном послу од стране општине Србац на 
пројекат израде програма санитарне заштите изворишта „Вријеска“. 
У потврди није наведено вријеме извршења предметног уговора, што је у супротности са 
захтјевом постављеним у тендерској документацији. 
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У Другој  достављеној потврди издатој  од стране а.д. „Водовод и канализација- 
Модрича“ се наводи израда Елабората о резервама питких вода на изворишту 
„Модричко поље“, Општина Модрича као и програм зона санитарне заштите изворишта 
„Модричко поље“, Општина Модрича у укупној вриједности од 36.270,00 КМ. У потврди 
није наведено вријеме извршења уговора, што је у супротности са захтјевом 
постављеним у тендерској документацији. 
 

 Понуђач 6) ДОО Ипин, Бијељина искључује се из даљег учешћа у поступку јавне 
набавке из сљедећих разлога: 
 
Наведени понуђач је  у Анексу 2 - Образац за цијену понуде попунио рубрику „попуст“ 
износом ПДВ-а, а  у рубрици  „укупна цијена са попустом без ПДВ-а “ збројио наведени 
попуст односно ПДВ са укупном цијеном без ПДВ-а. 
 Образац за цијену понуде није попуњен у складу са тачком 1.5. тендерске 
документације, у складу са захтјевима из Анекса 2 тендерске документације и  у складу 
са чланом 9) Упуства за припрему модела тендерске документације и понуда. 
 
На основу наведеног,  понуда ДОО Ипин, Бијељина није прихватљива из разлога што није 
израђена у складу  са захтјевима из тендерске документације, а како је то наведено у 
тачци 1.5.тендерске документације и како је захтијевано  Анексом  2 (Образац за цијену 
понуде).  
 

Обзиром да се ради о пропусту-грешци понуђача у дијелу понуде којом се исказује 

цијена понуде, став уговорног органа је да се такве грешке не могу толерисати. 
 
Понуђач је доставио потврду о успјешној реализацији уговора издата од стране Јавне 
установе „Воде Српске“, Бијељина за израду „Студије о стању издани у Републици Српској и 
процјени ризика по питању квалитета и резерви подземних вода“. 
У потврди није наведено вријеме извршења предметног уговора , те Комисија ову 
потврду није прихватила као исправну.  
 
Из наведених разлога, поступак јавне набавке поништава се у складу са члана 69.став 
2.тачка д) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14). 
 
Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије, те је одлучено као у 
диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 
Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 5 (пет) 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 предлогу и оцјени понуда 
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                                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                          ______________________ 
                                                                                                         Василије Перић, дипл.ецц 
 
 
                                                                                                          Одсјек за јавне набавке,  
                                                                                                            инвестиције и надзор 
                                                                                                          _____________________ 
Достављено:                                                                                           Сокица Хорват 
1. свим учесницима у поступку,                                                                                                                                                                                                            
2. у спис и                 
3. стручној служби на објаву.- 
 
 


