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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор 
Број : 02-404-93/16 
Датум, 01.09.2016.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 члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„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 избору најповљнијег понуђача у поступку јавне набавке радова 
 
 
 

Члан 1. 
Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке : 
„РАДОВА  НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА, УЛИЦА И ПАРКИНГА НА ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  УГЉЕВИК“ и 
то : 

р.б. ОПИС  

1 
Грађевински радови на асфалтирању пута к.ч. број 1019, КО Јањари, Атмачићи-Реџићи , 

укупне дужине 106,00+32 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

2 
Градјевински радова на асфалтирању пута к.ч. број 1056, КО Јањари, Атмачићи-

Окановићи , укупне дужине 105 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

3 
Грађевинских радови на асфалтирању пута, Јањари-Атићи , укупне дужине 255,00 

м¹,ширине 2,00 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

4 
Градјевински радови на асфалтирању пута, Јањари,школа , к.ч. број 1524, КО Јањари – 

укупне дужине 100,00 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

5 
Градјевински радови на асфалтирању дијела локалног пута Л-8, Доња Трнова дужине 170 

м, ширине асфалтног  застора ш=3,0+2x0,5м банкине 

6 

Градјевински радови на асфалтирању некат. пута к.ч. број:575 и 609,КО Угљевик, 

Маринковићи-Беновићи,  дужине 181 м (90+91) , ширине асфалтног  застора 

ш=2.6+2x0,5м банкине 

7 
Градјевински радови на асфалтирању платоа испред Ловачког дома у Доњој Трнови, к.ч. 

број:786/3, КО Доња Трнова , површина патоа 220,00 м
2
 

8 
Градјевински радови на асфалтирању некатегорисаног пута к.ч.број 2667, КО Богутово 

Село и платоа на гробљу, парцела к.ч. број 2659 КО, Богутово Село 

9 
Градјевински радови на асфалтирању дијела локалног пута Л 17 

10 

Градјевински радови на асфалтирању платоа испред свлачионице ФК Стријелац у 

Тутњевцу        димензија 30мx10м    

к.ч.792/1 КО Тутњевац   власништво Општина Угљевик    

11 

Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута  

Митровићи,Л26 –Водице 

укупне дужине 893 м¹,ширине 3,00 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине                                                                                                         

к.ч.бр.2827 КО Тутњевац 
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12 

 Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута,   Л26 –Перићи 

укупне дужине 65 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине к.ч.бр.2525/1 КО 

Тутњевац 

13 

 Градјевински радови на асфалтирању поддионице некатегорисаног  пута:  Регионални 

пут Р 459 - Радовановићи 

укупне дужине  450 м¹ ширине 3,0 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкина  к.ч.2656  КО Тутњевац 

14 

Градјевински радови на асфалтирању поддионице некатегорисаног пута Л45, Школа– 

Игралиште,   к.ч. 777 и 781/3 КО ТУТЊЕВАЦ 

укупне дужине 185 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,75 м¹ банкине 

15 

Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута 

Р 459-Станковићи,  укупне дужине 368,00 м¹,ширине 2,6 м¹ асфалт +2x0,50 м¹  банкине    

к.ч. 3425        КО Забрђе   

16    

 Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута 

 Л2-Максимовићи,  укупне дужине 110,00 м¹,ширине 2,6 м¹ асфалт +2x0,50 м¹  банкине  

к.ч. 3523        КО Забрђе  

17 
Градјевински радови на асфалтирању паркинга уз улицу „Старине Новака“ у Угљевику, 

дим. 50,8 м x 6,0 м 

18 
 Градјевински радови на асфалтирању паркинга уз улицу „Јована Дучића“ у Угљевику 

19 
Асфалтирање  локалног пута Л-25, Угљевичка Обријеж, М-18- Ђукићи, дужине 525 м, 

ширине асфалтног  застора ш=3,0+2x0,5м банкине 

20. 
Грађевински радови на асфалтирању  дијела локалног пута Л-16, Црвено Брдо, укупне 

дужине 175 м¹,ширине 4,00 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

21 
Грађевински радови на асфалтирању дионице локалног пута Л6,  укупне дужине 56 м¹, 

ширине 4,00 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине  

22 
Грађевински радови на асфалтирању пута к.ч. број 1527, КО Јањари, Атмачићи-

Неџибовићи , укупне дужине 290,00 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

23 
Грађевински радови на асфалтирању пута к.ч. број 1273, КО Јањари, Атмачићи-Аљићи , 

укупне дужине 210,00 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

24 

Градјевински радови на асфалтирању дијела некатегорисаног пута к.ч. број 247, КО Доња 

Трнова, засеок Добричићи,  дужине 235 м, ширине асфалтног  застора ш=2,5+2x0,25м 

банкине 

25 
Градјевински радови на асфалтирању некатегорисаног пута к.ч. број 638, КО Угљевик, 

Јасика-Симићи,  дужине 200 м, ширине асфалтног  застора ш=2,6+2x0,25м банкине 

26 
Градјевински радови на асфалтирању саобраћајница у индустријској зони 

27 

Градјевински радови на асфалтирању . поддионице локалног пута  

Л 8 ,   Ђурђевићи – Милановићи, укупне дужине 350,00 м¹,ширине 3,0 м¹ асфалт +2x0,50 

м¹ банкине 

28 

 Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута, 

Раскршће(кућа Вујић Чеде) –Ћуприја(Дикићи) 

укупне  дужине 153 м и ширине асф.коловоза 3 м +2x0,5м банкине,                                                                          

к.ч.2806 КО Д.Трнова 

29 

 Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута 

Л13(школа) –Драгичевићи,укупне  дужине 330 м и ширине асф.коловоза 2,60 м +2x0,5м 

банкине                                                                                                               к.ч.4402/1 КО 

Забрђе 

30 

Градјевински радови на асфалтирању: 

А/ поддионице некатегорисаног пута,  Драгићи,крај асфалта– Зарићи 

 укупне дужине 333 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине   к.ч. 2815 КО Тутњевац 

Б/  дионице некатегорисаног пута, Драгићи-Бојићи 

 укупне дужине 170,00 м¹,ширине 2,6 м¹ асфалт +2x0,50 м¹банкине к.ч. 647    КО 

Тутњевац   

 
и уговор додјељује  групи  понуђача „Бијељина Пут“, д.о.о. Бијељина и „Монт-Градња“, 
д.о.о. Угљевик,  за понуђену укупну цијену у износу од: 1.049.924,17 КМ, без 
зарачунатог ПДВ-а. 
 

 Члан 2. 
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Понуђач који је изабран,  као најбоље оцијењен дужан је у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема  Одлике о избору најповољнијег понуђача физички доставити на протокол 
уговорног органа доказе тражене тачком 4.1. и 4.3.2. Тендерске  документације, а  
овјерену копију  лиценце о испуњености услова за извођење радова из области 
нискоградње,  издату од стране надлежног Министарства, дужан је доставити најкасније 
на дан потписивања уговора. 
 
У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из члана 72.став 3. тачка б) Закона 
о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број 39/14), 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 
учестовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним 
набавкама. 
 

  Члан 4. 
Ова Одлука ће се објавити на веб страници  www.опстинаугљевик.нет, истовремено с 
упућивањем понуђачима који су учестовали 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  НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА, УЛИЦА И ПАРКИНГА НА 
ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  УГЉЕВИК“ и то : 

р.б. ОПИС  

1 
Грађевински радови на асфалтирању пута к.ч. број 1019, КО Јањари, Атмачићи-Реџићи , 

укупне дужине 106,00+32 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

2 
Градјевински радова на асфалтирању пута к.ч. број 1056, КО Јањари, Атмачићи-

Окановићи , укупне дужине 105 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

3 
Грађевинских радови на асфалтирању пута, Јањари-Атићи , укупне дужине 255,00 

м¹,ширине 2,00 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

4 
Градјевински радови на асфалтирању пута, Јањари,школа , к.ч. број 1524, КО Јањари – 

укупне дужине 100,00 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

5 
Градјевински радови на асфалтирању дијела локалног пута Л-8, Доња Трнова дужине 170 

м, ширине асфалтног  застора ш=3,0+2x0,5м банкине 

6 

Градјевински радови на асфалтирању некат. пута к.ч. број:575 и 609,КО Угљевик, 

Маринковићи-Беновићи,  дужине 181 м (90+91) , ширине асфалтног  застора 

ш=2.6+2x0,5м банкине 

7 
Градјевински радови на асфалтирању платоа испред Ловачког дома у Доњој Трнови, к.ч. 

број:786/3, КО Доња Трнова , површина патоа 220,00 м
2
 

8 
Градјевински радови на асфалтирању некатегорисаног пута к.ч.број 2667, КО Богутово 

Село и платоа на гробљу, парцела к.ч. број 2659 КО, Богутово Село 

9 
Градјевински радови на асфалтирању дијела локалног пута Л 17 

10 

Градјевински радови на асфалтирању платоа испред свлачионице ФК Стријелац у 

Тутњевцу        димензија 30мx10м    

к.ч.792/1 КО Тутњевац   власништво Општина Угљевик    

11 

Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута  

Митровићи,Л26 –Водице 

укупне дужине 893 м¹,ширине 3,00 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине                                                                                                         

к.ч.бр.2827 КО Тутњевац 

http://www.opstinaugljevik.net/
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12 

 Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута,   Л26 –Перићи 

укупне дужине 65 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине к.ч.бр.2525/1 КО 

Тутњевац 

13 

 Градјевински радови на асфалтирању поддионице некатегорисаног  пута:  Регионални 

пут Р 459 - Радовановићи 

укупне дужине  450 м¹ ширине 3,0 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкина  к.ч.2656  КО Тутњевац 

14 

Градјевински радови на асфалтирању поддионице некатегорисаног пута Л45, Школа– 

Игралиште,   к.ч. 777 и 781/3 КО ТУТЊЕВАЦ 

укупне дужине 185 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,75 м¹ банкине 

15 

Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута 

Р 459-Станковићи,  укупне дужине 368,00 м¹,ширине 2,6 м¹ асфалт +2x0,50 м¹  банкине    

к.ч. 3425        КО Забрђе   

16    

 Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута 

 Л2-Максимовићи,  укупне дужине 110,00 м¹,ширине 2,6 м¹ асфалт +2x0,50 м¹  банкине  

к.ч. 3523        КО Забрђе  

17 
Градјевински радови на асфалтирању паркинга уз улицу „Старине Новака“ у Угљевику, 

дим. 50,8 м x 6,0 м 

18 
 Градјевински радови на асфалтирању паркинга уз улицу „Јована Дучића“ у Угљевику 

19 
Асфалтирање  локалног пута Л-25, Угљевичка Обријеж, М-18- Ђукићи, дужине 525 м, 

ширине асфалтног  застора ш=3,0+2x0,5м банкине 

20. 
Грађевински радови на асфалтирању  дијела локалног пута Л-16, Црвено Брдо, укупне 

дужине 175 м¹,ширине 4,00 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

21 
Грађевински радови на асфалтирању дионице локалног пута Л6,  укупне дужине 56 м¹, 

ширине 4,00 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине  

22 
Грађевински радови на асфалтирању пута к.ч. број 1527, КО Јањари, Атмачићи-

Неџибовићи , укупне дужине 290,00 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

23 
Грађевински радови на асфалтирању пута к.ч. број 1273, КО Јањари, Атмачићи-Аљићи , 

укупне дужине 210,00 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине 

24 

Градјевински радови на асфалтирању дијела некатегорисаног пута к.ч. број 247, КО Доња 

Трнова, засеок Добричићи,  дужине 235 м, ширине асфалтног  застора ш=2,5+2x0,25м 

банкине 

25 
Градјевински радови на асфалтирању некатегорисаног пута к.ч. број 638, КО Угљевик, 

Јасика-Симићи,  дужине 200 м, ширине асфалтног  застора ш=2,6+2x0,25м банкине 

26 
Градјевински радови на асфалтирању саобраћајница у индустријској зони 

27 

Градјевински радови на асфалтирању . поддионице локалног пута  

Л 8 ,   Ђурђевићи – Милановићи, укупне дужине 350,00 м¹,ширине 3,0 м¹ асфалт +2x0,50 

м¹ банкине 

28 

 Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута, 

Раскршће(кућа Вујић Чеде) –Ћуприја(Дикићи) 

укупне  дужине 153 м и ширине асф.коловоза 3 м +2x0,5м банкине,                                                                          

к.ч.2806 КО Д.Трнова 

29 

 Градјевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног пута 

Л13(школа) –Драгичевићи,укупне  дужине 330 м и ширине асф.коловоза 2,60 м +2x0,5м 

банкине                                                                                                               к.ч.4402/1 КО 

Забрђе 

30 

Градјевински радови на асфалтирању: 

А/ поддионице некатегорисаног пута,  Драгићи,крај асфалта– Зарићи 

 укупне дужине 333 м¹,ширине 2,60 м¹ асфалт +2x0,50 м¹ банкине   к.ч. 2815 КО Тутњевац 

Б/  дионице некатегорисаног пута, Драгићи-Бојићи 

 укупне дужине 170,00 м¹,ширине 2,6 м¹ асфалт +2x0,50 м¹банкине к.ч. 647    КО 

Тутњевац   

 
       покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404-93/16 од 

02.06.2016. године.      

 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.  
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Обавјештење о набавци под бројем 894-1-3-24-8-38/16 је објављено на Порталу јавних 

набавки дана 02.06.2016.године, и у „Сл-гласнику БиХ“, број 53/16 и исправка 

обавјештења о набавци број 894-1-3-24-8-62/16, објављена дана 15.08.2016.године на 

Порталу јавних набавки и „Сл.гласнику БиХ“, број 62/16. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке је 1.050.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. 

 

Комисија за отварање, анализу и оцјену понуда, именована  Рјешењем Начелника 

Општине Угљевик, број: 02-404-93/16, је дана 31.08.2016. године доставила је Извјештај о 

оцјени понуде са препоруком о избору најповољнијег понуђача. 

 

Комисија је извршила отварање и оцјену понуде, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике у којима је утврђено следеће: 
-да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна), 
-да је  благовремено запримљена 1 (једна) понуда, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда, 
- да је понуду доставила група  понуђача „Бијељина Пут“, д.о.о. Бијељина и „Монт-
Градња“, д.о.о. Угљевик,  
 -Комисија је записнички утврдила да је понуда групе понуђача „Бијељина Пут“, д.о.о. 
Бијељина и „Монт-Градња“, д.о.о. Угљевик, прихватљива понуда. 
Наиме, понуда наведене групе понуђача  у погледу облика и садржаја у потпуности је 

израђена према условима прописаним предметном тендерском документацијом. 

Ова група понуђача је у понуди доставила и све доказе захтијеване предметном 

тендерском документацијом у циљу доказивања квалификација, који су захтијевани 

тачком 4.1);  4.2) ; 4.3) и 4.4) ТД. 

 

-Комисија је записничи утврдила да је процијењена вриједност предметне јавне набавке 
радова набавке 1.050.000,00 КМ, а да је група  понуђача „Бијељина Пут“, д.о.о. Бијељина 
и „Монт-Градња“, д.о.о. Угљевик, понудила цијену у износу : 1.049.924,17 КМ, без 
зарачунатог ПДВ-а. 
 
На основу свега напријед наведеног јасно је и недвосмислено да је група понуђача 
„Бијељина Пут“, д.о.о. Бијељина и „Монт-Градња“, д.о.о. Угљевик, доставила 
прихватљиву понуду. 
 

У прилогу ове Одлуке записник о 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. 
 
 
 
   Одсијек за јавне набавке,                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        
        инветиције и надзор               ________________ 
     _________________                Василије Перић, 
дипл.ецц. 
       Сокица Хорват                                                                                          
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Достављено:          
1.учесницима у поступку јавне набавке, 
2.стручној служби на објаву и 
3.а/а.- 


