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      РЕПУБЛИКА СРПСКА 

      ОПШТИНА УГЉЕВИК 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Број: 02-404-78/16 

Датум, 20.06.2016.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 израде пројектно-техничке документације-

Главног пројекта паркинг простора уз градско гробље у Угљевику, 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 израде пројектно-техничке документације-Главног 

пројекта паркинг простора уз градско гробље у Угљевику, покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне  набавке број: 02-404-78/16 од 05.05.2016.године. 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка за доставу понуда. 

Обавјешење о набавци број: 894-1-2-19-3-17/16, објављено је на Порталу јавних набавки 

дана  

10.05.2016.године. 

Комисија за набавку именована је Рјешењем број:02-404-78/16 од 10.05.2016.године. 

На основу препоруке Комисије за јавне набавке, поништава се поступак јавне набавке 

услуга израде пројектно-техничке документације-Главног пројекта паркинг простора уз 

градско гробље у Угљевику, јер ни једна од примљених понуда није прихватљива. 

Комисија за набавку доставила је дана 13.06.2016.године Извјештај о раду и препоруку о 

поништењу поступка предметне јавне набавке. 

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 5 (пет), 

-да је благовремено запримљено 5 (пет) понуда, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда, 

-да су достављене понуде понуђача: ДОО „План“Бања Лука, ДОО „Планинвест“Брчко-

Дистрикт,  Институт за грађевинарство“ИГ“Бања Лука  и   ДОО „Геопут“ Бања Лука,  
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неприхватљиве понуде, из разлога што нису израђене у складу са тачком 5.1. тендерске 

документације. 

-Понуда понуђача Завод за изградњу а.д.Бања Лука, неприхватљива понуда, из разлога што 

није израђена у складу са тачком 5.2.1.тендерске документације. 

 

1.Понуда понуђача ДОО „План“Бања Лука, одбацује се као неприхватљива понуда, из  

   сљедећих разлога: 
Тачка 5.1.тендерске документације прописује да листови понуде (осим гарантних 

докумената) 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 жигом добављача или наљепницом 

са утиснутим жигом добављача, а све на начин да се онемогући накнадно вађење или 

уметање листова. Понуђач је понуду осигурао јемствеником, а на првој страни понуде 

јемственик причврстио наљепницом са отиском печата,а  без утиснутог жига понуђача, 

што је захтјевано ТД. 

Надаље, достављени Анекс 13-Садржај понуде, не садржи списак докумената 

понуде.Списак докумената дат је у посебном прилогу. Тачка 5.5.2., подтачка 12. 

тендерског документа обавезује понуђача да у образац садржаја понуде мора унијети све 

документе које садржи њихова понуда.  

 

2.Понуда понуђача ДОО „Планинвест“Брчко-Дистрикт, одбацује се као 

неприхватљива  

   понуда, из сљедећег разлога: 

Тачка 5.1.тендерске документације прописује да листови понуде (осим гарантних 

докумената) 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 жигом добављача или наљепницом 

са утиснутим жигом добављача, а све на начин да се онемогући накнадно вађење или 

уметање листова. Понуђач је понуду осигурао јемствеником, а на првој страни понуде 

јемственик причврстио наљепницом са отиском печата,а  без утиснутог жига понуђача, 

што је захтјевано ТД. 

 

3.Понуда понуђача Институт за грађевинарство“ИГ“Бања Лука, одбацује се као  

   неприхватљива понуда, из сљедећих разлога: 

Тачка 5.1.тендерске документације прописује да листови понуде (осим гарантних 

докумената) 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 жигом добављача или наљепницом 

са утиснутим жигом добављача, а све на начин да се онемогући накнадно вађење или 

уметање листова. Понуђач је понуду осигурао јемствеником, а на првој страни понуде 

јемственик причврстио наљепницом са отиском печата,а  без утиснутог жига понуђача, 

што је захтјевано ТД. 

 

Затим, понуђач је Образац садржаја понуде-(Анекс 13), попунио на рачунару, што је у 

супротности са тачком 5.1.тендерске документације, којом је одређено да понуда мора 

бити написана неизбрисивом тинтом. 

 

4.Понуда понуђача ДОО „Геопут“Бања Лука , одбацује се као неприхватљива понуда,  

   из сљедећих разлога: 

Тачка 5.1.тендерске документације прописује да листови понуде (осим гарантних 

докумената) 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 жигом добављача или наљепницом 
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са утиснутим жигом добављача, а све на начин да се онемогући накнадно вађење или 

уметање листова. Понуђач је понуду осигурао јемствеником, а на првој страни понуде 

јемственик причврстио наљепницом са отиском печата,а  без утиснутог жига понуђача, 

што је захтјевано ТД. 

Понуђач, надаље, није попунио  Образац садржаја понуде-Анекс 13 неизбрисивом тинтом 

који је доставио уговорни орган,  него је  Садржај понуде  одштампао на свом 

меморандуму, што је у супротности са тачком 5.1.тендерске документације гдје стоји да 

се понуда  мора бити написана неизбрисивом тинтом, и у супротности са тачком 

5.2.1.тендерске документације гдје стоји да понуђач не смије мијењати или надопуњавати 

текст тендерске документације. 

 

5.Понуда понуђача Завод за изградњу а.д. Бања Лука , одбацује се као неприхватљива  

   понуда, из сљедећих разлога: 

 

  Понуђач је извршио измјену тендерске документације, и то следећих образаца: 

  Образац за достављање понуде (Анекс 3), Образац за цијену понуде(Анекс 4), Изјаву о  

   испуњености услова из члана 45.Закона(Анекс 5), Писмена изјава у вези члана  

  52.Закона(Анекс 6), Образац повјерљиве информације(Анекс 7), Нацрт уговора о  

  пројектовању (Анекс 8), Образац изјаве о прихватању општих и посебних услова 

тендерске  

  документације(Анекс 9), Изјаву о достави одговарајуће лиценце (Анекс 11) , Образац 

изјаве о  

  достави гаранције за уредно извршење уговора (Анекс 12) и Образац садржаја понуде 

(Анекс 13.)  

  Дио наведених образаца попуњен је на рачунару, а дио неизбрисивом тинтом. 

  Све наведене измјене су  у супротности са тачком 5.2.1. тендерске документације, гдје 

стоји    

  да понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације, као и у  

  супротности са тачком 5.1.тендерске документације гдје стоји да се понуда израђује на 

начин да  

  чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. 

 

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). 

 

У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука о 

поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима и тендерским документом. 

 

Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије, те је одлучено као у 

диспозитиву. 

 

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 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.- 

 


