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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-77/16. 
Датум, 21.07.2016. 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 25. члана 70. став 1. и став 4. 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 радова-„Наставак  изградње објекта за вјерске обреде 

на градском гробљу у Угљевику“ а у складу са чланом  69. став 2.  тачка д) Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14), из разлога што  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 радова-„Наставак  изградње објекта за вјерске обреде на градском 

гробљу у Угљевику“  , покренут је Одлуком о покретању поступка јавне  набавке број: 02-
404-77/16 од 10.05.2016.године. 
 
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. 
 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 241.000,00КМ. 
 
Обавјешење о набавци број: 894-1-3-21-3-18/16, објављено је на Порталу јавних 
набавки дана  
10.05.2016.године. 
 

http://www.opstinaugljevik.net/
http://www.opstinaugljevik.net,/
http://www.opstinaugljevik.net,/
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Комисија за отварање, анализу и оцјену понуда, именована је Рјешењем број:02-404-
77/16 од 08.07.2016.године. 
На основу препоруке Комисије, поништава се поступак јавне набавке радова-„Наставак  

изградње објекта за вјерске обреде на градском гробљу у Угљевику“ , из разлога што ни једна 
од примљених понуда није  прихватљива. 
 
Комисија  је дана 19.07.2016.године доставила записник о прегледу и оцјени понуда са 
препоруком  о поништењу поступка предметне јавне набавке. 
 
Комисија је записнички утврдила следеће: 
-да је укупан број пристиглих понуда 5 (пет), 
-да је благовремено запримљено 5 (пет) понуда, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда, 
-да су понуде доставили следећи понуђачи:  

1) ДОО „Симпро“, Добој,  
2) Група понуђача:ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и ДОО „Папилон“, Челић,  
3) ДОО „Спортинг МБ“, Угљевик,  
4) Група понуђача: ДОО „Монт Градња “, Угљевик, ДОО „Јокић Инвест“, Зворник и 

ДОО „Зидар Живановић“, Д.Трнова,  

5) Група понуђача: ДОО „Интер Градња “, Угљевик и ДОО „Призма“, Бијељина.  
 
-Комисија је записнички утврдила да ни једна од достављених понуда није прихватљива 
из следећих разлога :  
 
-Понуде понуђача:  ДОО „Симпро“, Добој, није прихватљива из следећих разлога: 
Тачка 5.4.6. тендерске документације прописује да сви листови понуде морају бити чврсто 
увезани, а што подразумјева укоричење понуде у књигу, или понуда осигурана јемствеником, 
чија су оба краја на првој или последњој страни понуде причвршћена печатним воском са 
утиснутим сувим жигом добављача или наљепницом на којој је утиснут суви жиг добављача, а све 
на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим гарантних докумената  
Понуђач ДОО „Симпро“, Добој  је своју понуду   осигурао јемствеником , а на првој страни понуде 
јемственик причврстио наљепницом  на којој нема  отиска сувог жига добављача што је у 
супротности са наведеном тачком тендерске документације. 
 
-Такође ни Група понуђача: ДОО „Интер Градња “, Угљевик и ДОО „Призма“, Бијељина није 
своју понуду чврсто увезала на начин дефинисан тачком 5.4.6. тендерске документације. Наиме, 
исти  су понуду упаковали у пластифицирану фасциклу са металним механизмом и све листове 
понуде увезали јемствеником, али јемственик  нису причврстили уз понуду на начин да су оба 
краја јемственика на првој или последњој страни понуде причвршћена печатним воском са 
утиснутим сувим жигом добављача или наљепницом на којој је утиснут суви жиг добављача, што 
је у супротности са тачком  5.4.6. тендерске документације. 
 
Анализу и оцјену достављених доказа, захтијеваних тачком 4.1);4.2); 4.3) и 4-4) тендерске 
документације,  а које су  у саставу своје понуде доставили понуђачи : ДОО „Симпро“, Добој и 
Групе понуђача: ДОО „Интер Градња “, Угљевик и ДОО „Призма“, Бијељина, Комисија није ни 
вршила,  из разлога што  исти своје понуде нису   припремили у складу са условима из тачке 5.4.6. 
тендерске документације, те су  исте у складу са тачком 5.4.7. елиминисане из даљег поступка 
анализе и оцјене понуда. 
 
-понуда Група понуђача: ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и ДОО „Папилон“;  Челић, није 
прихватљива из следећег разлога : 
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Тачком  4.4.2. под д) тендерске документације „Оцјена техничке и професионалне способности 
понуђача“ је  захтјевано да понуђачи  доставе копију личне лиценце за дипломираног  инг. 
грађевине са смјером високоградње.   
Група понуђача: ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и ДОО „Папилон“,  Челић  је доставила копију личне  
лиценце за инжењера грађевинарства што је у супротности са тачком 4.4.2. под д) тендерске 
документације. 
 
-Понуда Понуђача ДОО „Спортинг МБ“, Угљевик, није прихватљива из сљедећих разлога: 
Тачком  4.4.1. под а) тендерске документације  „ техничка И професионална  способност 
понуђача“ је прописано да је понуђач дужан испуњавати следеће минималне услове : 
а) Успјешно искуство на реализацији 1 (једног) уговора  на пословима из области високоградње  
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 240.000,00 КМ   (без ПДВ-
а). 
Тачком 4.4.2. под а) тендерске документације је прописано да ће се “Оцјена техничке и 
професионалне способности понуђача“  извршити на основу следећих доказа :  

Листе-списка извршеног уговора на пословима из области високоградње, 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. 

Уз листу-списак извршеног уговора понуђач је дужан доставити потврду друге уговорне 

стране, коју је издао наручилац радова-онај према коме је уговор извршен, 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.  
 
Потврде о успјешној реализацији уговора, које  је понуђач  ДОО „Спортинг МБ“, Угљевик, 
доставио  у понуди (страна понуде 56-58) издата од стране „Дома Здравља Бијељина и „Павловић 
Интернационал Банк“, Бијељина, не садрже вријеме извршења уговора, а што је у супротности са 
тачком 4.4.2. под а) алинеја 4) тендерске документације. 
 
Надаље, достављена лична лиценца за грађење и надзор над грађењем објеката на име Мр 
Драган Николић, издата  13.12.2010.године,   је   неважећа лиценца, а коју је овај понуђач 
доставио као доказ о испуњавању услова у погледу техничке и професионалне способности, 
захтијеване тачком 4.4.2. под д) тендерске документације 
 
Наиме, Чланом 35. Правилника  о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу („Сл.гласник Републике Српске“, број 70/13 и 24/15) прописано : 
 

(1) Физичка лица која су добила личне лиценце до 24. маја 2013. године као дана 
ступања на снагу Закона, дужна су у року од три године рачунајући од наведеног датума, 
поднијети захтјев Министарству за ревизију лиценци које посједују. (2) Лиценце за које 
овлаштено физичко лице не поднесе захтјев за ревизију у року из става 1. овог члана 
престају да важе истеком рока из става 1. овог члана. 
 
Како у понуди није достављен доказ о поднесеном захтјеву надлежном Министарству, на 
ревизију  личне лиценце у законском року, Комисија приложену лиценцу није прихватила као 
доказ професионалне способности понуђача .  
 
-Понуда Групе понуђача: ДОО „Монт Градња “, Угљевик, ДОО „Јокић Инвест“, Зворник и ДОО 
„Зидар Живановић“, Д.Трнова, није прихватљива из сљедећих разлога: 
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Потврда о успјешној реализацији уговора достављена  у понуди (страна понуде 54 понуде) издата 
од стране“ КЕСО Промет“, ДОО, Зворник-Тршић, не садржи вријеме извршења уговора како је то 
захтијевано тачком  4.4.2. под а) алинеја 4) тендерске документације. 
Надаље, достављене копије  дипломе захтјеване тачком 4.4.2. под ц) тендерске документације  
(страна 66. и 70. понуде) на име Јакшић Владимира Ранка и Јосиповић Драге Мирослав , односе 
се на хидротехнички смјер, а не на тендерском документацијом захтијевани  смјер 
високоградње. 

Надаље,у поступку оцјене проведеног поступка, утврђено је да нема разлога, 
неправилности нити пропуста у раду који би евентуално били основ за неприхватање 
препоруке Комисије. 
 
Наиме, у поступку предметне јавне набавке несумњиво је утврђено да ниједна од 
примљених понуда није прихватљива, чиме су се стекли законски услови за 
поништавање поступка јавне набавке. 
 
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2.тачка д) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине, одлучено је као у члану 1. Ове Одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 
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 предлогу и оцјени понуда 
 
 
 
 
Одсијек за јавне набавке,                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           
       инвестиције и надзор                                 

        Сокица Хорват                                                                            Василије Перић, 

дипл.ецц. 

 
 
 
Достављено:                                                                                            
1. свим учесницима у поступку,                                                                                                                                                                                                            
2. у спис и                 
3. стручној служби на објаву.- 
 
 


