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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-94/16. 

Датум, 11.11.2016.године 

 

 

 

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

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

гласник БиХ” број 39/14), приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде и 

Рјешења Уреда за разматрање жалби, филијала Бања Лука, број:ЈН2-02-07-1-492-5/16 од 

13.10.2016.г.и број:ЈН2-02-07-1-486-5/16 од 20.10.2016.г., 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 реконструкције-асфалтирања путева на подручју општине Угљевик и то: 

1.у М.З. Доње Забрђе : 

а)поддионица некатегорисаног пута „локални пут Л2-мост на Лактеници, 

б)поддионице некатегорисаног пута „Мост на Лактеници-кућа Петричевић Петре, 

ц)прикључни пут „кућа Крсте Симића-кућа Петричевић Раје, 

2.у М.З. Тутњевац: 

а) двије поддионице некатегорисаног пута Л26-Гаврићи-Секулићи“, 

б) прикључни пут према кући Секулић Чедомира,  

3.у М.З. Доња Трнова: 

а)прилазне дионице саобраћајница и платоа око привредног-економског објекта за узгој стоке  

власника Митровић Миле и уговор се додјељује групи понуђачу: Доо “Монт Градња“ 

Угљевик и доо “Илиџапутеви“Источна Илиџа, чији је представник понуђач доо“Монт 

Градња“Угљевик за понуђену цијену у износу од: 81.624,78 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као 

најбоље оцијењену понуду.  

 

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. 

 

Одабрана група  понуђача, дужана  је у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача физички доставити на протокол уговорног органа доказе тражене 

тачком 4.1.2. и  4.3.3. тендерске документације. 

 

Одабрана група понуђача, дужна је најкасније на дан потписивања уговора доставити 

овјерену копију Лиценце о испуњености услова за извођење радова из области нискоградње, 

издату од стране надлежног Министарства. 
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У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из члана 72.став 3.Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број 39/16), 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 набавке 

радова 

реконструкције-асфалтирања путева на подручју општине Угљевик и то: 

1.у М.З. Доње Забрђе : 

а)поддионица некатегорисаног пута „локални пут Л2-мост на Лактеници, 

б)поддионице некатегорисаног пута „Мост на Лактеници-кућа Петричевић Петре, 

ц)прикључни пут „кућа Крсте Симића-кућа Петричевић Раје, 

2.у М.З. Тутњевац: 

а) двије поддионице некатегорисаног пута Л26-Гаврићи-Секулићи“, 

б) прикључни пут према кући Секулић Чедомира,  

3.у М.З. Доња Трнова: 

а)прилазне дионице саобраћајница и платоа око привредног-економског објекта за узгој стоке  

власника Митровић Миле, путем отвореног поступка, које је објављено на Порталу јавних 

набавки под бројем: 894-1-3-22-3-21/16 дана 02.06.2016.године и исправка обавјештења број: 

894-1-3-22-8-39/16 дана 18.07.2016.године. 

  

Процијењена вриједност предметне јавне набавке је 109.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а. 

 

Комисија за отварање и оцјену понуда именована Рјешењем начелника број:02-404-94/16 од 

23.06.2016.године, извршила је  преглед и оцјену понуда дана 30.08.2016.године. Након 

прегледа понуда, Комисија за отварање и оцјену понуда предлаже да се поступак предметне 

јавне набавке поништи из разлога што  није достављена ни једна прихватљива понуда. 

Уговорни орган је прихвитио приједлог Комисије и дана  01.09.2016.године донио Одлуку о 

поништењу поступка предметне јавне набавке.  

Дана 12.09.2016. године, група понуђача доо“Монт Градња“Угљевик и 

доо“Илиџапутеви“Источна Илиџа, чији је представник понуђач ДОО „Монт Градња“, Угљевик, 

а 09.09.2016.године група понуђача ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик и ДОО „ Папилон“ Челић, чији 

је представник ДОО“Јовић С&Д“Угљевик подносе жалбе на Одлуку о поништењу поступка 

донешену од стране уговорног органа. 

Дана 17.10.2016.године Уред за разматрање жалби доставља уговорном  органу Рјешење број 

ЈН2-02-07-1-492-5/16 по жалби чији је представник  понуђач ДОО „Монт Градња“, Угљевик и 

Рјешење број ЈН2-02-07-1-486-5/16 достављено дана 24.10.2016.године по жалби чији је 

представник понуђач  ДОО „Јовић С&Д“Угљевик. 

Уред за разматрање жалби БиХ, филијала Бања Лука је усвојио жалбе наведених понуђача и 

Одлуку о  поништењу поступка јавне набавке број: 02-404-94/16  од 01.09.2016.године, 

поништава и предмет враћа на поновни поступак. 

http://www.opstinaugljevik.net/


 3 

Поступајући по упутама Уреда за разматрање жалби, Комисија је у поновљеном поступку 

након  анализе и оцјене понуда, записнички утврдила следеће:  

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

-да су благовремено запримљене 3 (три) понуде, 

 -да нема неблаговремено запримљених понуда, 

-да понуда понуђача доо“Бијељина пут“Бијељина није прихватљива јер иста није 

припремљена у складу са тачком 5.1.4. и 5.1.5.тендерске документације. 

-да је група понуђача: Доо“Монт Градња“Угљевик и доо“Илиџапутеви“Источна Илиџа, чији 

је представник понуђач понуђач доо“Монт Градња“Угљевик и група понуђача: Доо“Јовић 

С&Д“Угљевик и доо“Папилон“Челић, чији је представник понуђача доо“Јовић 

С&Д“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. 

 

Понуда понуђача доо“Бијељина пут“Бијељина није прихватљива јер иста није припремљена у 

складу са тачком 5.1.4. и 5.1.5.тендерске документације. 

Тачком 5.1.4. тендерске документације је прописано „Све стране понуде које садрже текст у 

било којем облику морају бити нумерисане и потписане од стране понуђача, на начин да је 

видљив редни број странице.Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који 

имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно“. 

Овај понуђач је нумерисао све стране понуде, али је пропустио да потпише све стране, а што је 

у супротности са захтјевом из тачке 5.1.4.тендерске документације. 

Тачком 5.1.5. тендерске документације је прописано следеће: 

„Понуда се  израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. 

Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом 

понуђача, уз навођење датума исправке. 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 

сачува интегритет понуде, онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим гарантних 

докумената“. 

Овај понуђач је понуду увезао на начин да је исту увезао јемствеником, чије је крајеве 

причврстио наљепницом на коју је ставио отисак печата,  а што је у супротности са захтјевом из 

тачке 5.1.5.тендерске документације. 

Даљу анализу и оцјену понуде овог понуђача, Комисија није вршила. 

 

 

Комисија је примјењујући критериј за оцјену понуда из тачке 5.8.конкурентског захтјева 

„најнижа цијена прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи: 

 

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 

Група понуђача: 

Доо“МонтГрадња“ 

Угљевик и 

доо“Илиџапутеви“Источ

на Илиџа, 

81.624,78 - - 81.624,78 - 

2 

Група понуђача: 

Доо“Јовић 

С&Д“Угљевик и 

89.966,82 - - 89.966,82 - 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 поновљеном прегледу и оцјени понуда 

 

Одсијек 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.-                                                       

 

доо“Папилон“Челић 


