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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор 
Број : 02-404-94/16 
Датум, 01.09.2016. године 
 
 
На основу члана 69. и 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), 
члана 72. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 101/04,42/05, 
118/05 и 98/13), и приједлога Комисије за отварање и оцјену понуда, Начелник Општине 
Угљевик,  д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
 о поништењу поступка јавне набавке  

 
I 

Поништава се поступак јавне набавке  путем отвореног поступка, интерни број  02-404-
94/16, за које је објављено обавјештење о набавци на Порталу јавних набавки под бројем 
894-1-3-22-3-21/16  дана 02.06. 2016. године и исправка обавјештења о набавци број 894-1-
3-22-8-39/16, објављено дана 18.07.2016.године на Порталу јавних набавки, а која се 
односи на набавку : 
„РАДОВА  НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  УГЉЕВИК“ , чију изградњу  
суфинансирају Мјесне Заједнице и то следеће дионице :  
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. 

 
 

II 
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 2) тачка д)  Закона о јавним набавкама 
Бих, из разлога што није достављена ни једна прихватљива понуда. 

 
III 

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. 
 

IV 
Ова  Одлука ће се објавити на веб страници  www.opstinaugljevik.net  истовремено с 
упућивањем понуђачима који су учестовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 
70. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 

http://www.opstinaugljevik.net/
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О б р а з л о ж е њ е  

 
У поступку јавне набавке : „РАДОВА  НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  
УГЉЕВИК“ , чију изградњу  суфинансирају Мјесне Заједнице и то следеће дионице :  
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, до крајњег рока одређеног 
за доставу понуда,  достављено је 3 (три) понуде. 
 
Процијењена вриједност предметне јавне набавке је 109.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-
а. 
 
Комисија за отварање и оцјену понуда, именована Рјешењем Начелника општине број 02-
404-94/16,  од 23.06.2016. године,  је извршила отварање, анализу и оцјену достављених 
понуда и утврдила следеће :  
 
-да су понуде доставили  :  

1) “Бијељина пут”, д.о.о. Бијељина,  
2) Група понуђача “Монт-Градња”, д.о.о. Угљевик И “Илиђжа путеви”, д.о.о. Источна 

Илиђа,  
3) Група понуђача “Јовић С&Д”, д.о.о. Угљевик И “Папилон”, д.о.о. Челић, 

-да је укупан број пристиглих понуда 3 (три), 
-да су благовремено запримљене 3 (три) понуде, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда, 
-да ни једна од запримљених понуда није прихватљива из следећих разлога : 
 
-понуда понуђача „Бијељина пут“, д.о.о. 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 
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јемствеником, чија су оба краја на првој или последњој страни понуде причвршћена 
печатним воском са утиснутим сувим жигом добављача или наљепницом са утиснутим 
сувим жигом 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 ни ни вршила. 
 
-Понуда Група понуђача “Монт-Градња”, д.о.о. Угљевик И “Илиђжа путеви”, д.о.о. 
Источна Илиђжа, није прихватљива из следећи разлога:  
Комисија је у записнику о оцјени понуда костатовала, да ова група понуђача, чији је 
представник  
“Монт-Градња”, д.о.о. Угљевик не испуњава услов из тачке 4.4.1) под а)  тендерске 
документације, којом је прописано :  
“Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи морају испунити 
постављене  минималне услове, који су према врсти радова неопходни за континуиран, 
несметан и прије свега оптималан  процес извођења радова. Понуђач ће бити 
дисквалификован из даљег  поступка оцјене понуда,  ако  не испуни слиједеће минималне 
услове, а који ће се потврдити са доказима из члана 51. тачка а) Закона : 
Успјешно искуство на реализацији 1  ( једног ) уговора  на истим пословима који су 

предмет 
набавке, односно на пословима асфалтирасња путева или улица)  за период не дужи од 

три 
године, рачунајући од дана објаве  обвјештења 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 100.000,00 КМ , без зарачунатог 
ПДВ-а.“ 
Тачком 4.4.2. тендесрке документације је прописано да ће се “Оцјена техничке и 
професионалне способности понуђача ће се извршити на основу сљедећих доказа из 
члана 51.  тачка    а);  тачка б) и тачка е) Закона : 
Листе-списка извршеног уговора на пословима  асфалтирања путева или улица, 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. 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 извршеном уговору.  

У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране 
која није уговорни орган, важи изјава понуђача о уредно извршеном уговору, уз 
предочење доказа о учињеним покушајима да да се таква потврда обезбједи. 

 
Комисија је записнички утврдила, да је ова група понуђача  за члана групе понуђача 
“Илиђжа путеви”, д.о.о. Источна Илиђжа, доставила писмо препоруке број 05-058-106/14 
од 25.12.2014.године, издато од стране Општине Илиђжа-страна 20/94 понуде, које не 
садржи вријеме извршења уговора. Поред наведеног писма пепоруке, ова група понуђача 
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је доставила и копије првих страна следећих ситуација : окончана; ВИ привремена; ВИИ 
привремена, ВИИИ и ИX привремена. Овај уговорни орган је од издаваоца писма 
препоруке, писмено  затражио да нам доставе податак о времену извршења радова који су 
ситуринаи ВИ, ВИИ, ВИИ, ИX привременом ситуацијом и окончаном ситуацијом. Издавалац 
писма препоруке је доставио писмени одговор у коме је наведено да су радови ситурани 
напријед наведеним ситуацијама изведени у периоду од 06.05.2013. године до 25.11.2013. 
године. 
Обавјештење о набавци је објављено дана 02.06.2016.године, што значи да повратни 
период важи до 02.06.2013.године. 
На основу свега наведеног Комисија је утврдила да ова група понуђача није доставила 
тендерском документацијом захтијевани доказ на основу кога се поуздано може утврдити 
да су радови изведени у захтијеваном периоду не дужем  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.  
 
- Понуда Групе  понуђача “Јовић С&Д”, д.о.о. Угљевик И “Папилон”, д.о.о. Челић није 
прихватљива из следећи разлога:  
Комисија је у записнику о оцјени понуда костатовала, да ова група понуђача, чији је 
представник  
“Јовић С&Д”, д.о.о. Угљевик не испуњава услов из тачке 4.4.1) под а)  тендерске 
документације, из разлога што достављене потврде друге уговорне стране о уредном 
извршењу уговора не садрже тендерском документацијом захтијевани навод о уредно 
извршеном уговору. 
Наиме, ова група понуђача је доставила потврду за добро извршење уговора број 03-2-27-
394-22/14 –страна 19-104 понуде и потврду број 05-3-27-14225-22/14  (страна 31-104) у 
којима није наведено да ли  су уговорени радови изведени уредно, односно да ли су 
уговорени радови  изведени и у уговореним роковима .  
Наиме, Комисија је записнички утврдила да приложена Потврда за добро извршење 
послова на извођењу радова  на „реконструкцији регионалне цесте Р-459“Тузла-
Шибошница-Челић“,макадамска дионица:Мајевица (Ловачки дом-почетак опћине 
Челић,км.15+350)према Шибошници км.15+700 у дужини Л=350,00м “ (страна 19-104 
понуде), издата од стране ЈУ Дирекција регионалних цеста Тузланског кантона од 
21.12.2015.године за извођача радова Д.о.о. „Папилон“ Челић,не садржи наводе о 
уредном извршењу уговора нити је прецизно наведено вријеме извршења-реализације 
уговора,односно да ли су уговорени радови изведени у уговореним роковима. Постоји 
само назнака да су радови изведени у периоду Јули-октобар 2015.године,те да су радови 
завршени и изведени у складу са прописима и правилима струке. У уговору о извођењу 
напријед наведених радова,који је приложен уз потврду ,стоји да је рок извођења радова 
50(педесет)календарских дана а временски интервал наведен у  потврди (јули-октобар) је 
временска одредница за период од  преко сто календарских дана . 
Друга приложена Потврда за добро извршење послова на извођењу радова  на 
„реконструкцији регионалне цесте Р-459 „Шибошница-Докањ-Тузла“,макадамска дионица 
у опћини Челић:од завршетка новог асфалта(профил П-318)према Ловачком Дому(профил 
П242)у дужини цца Л=953,00 м (страна 31-104 понуде),  издата од стране ЈУ Дирекција 
регионалних цеста Тузланског кантона од 30.12.2014.године за извођача радова Д.о.о. 
„Папилон“ Челић, не садржи наводе о уредном извршењу уговора нити је прецизно 
наведено вријеме извршења-реализације уговора,односно да ли су уговорени радови 
изведени у уговореним роковима ,постоји само назнака да су радови изведени у периоду 
април-септембар 2014.године,те да су радови  изведени у складу са прописима и 
правилима струке. 
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На основу напријед наведеног, неспорно је да достављене потврде о успјешној 
реализацији уговора које је ова група понуђача  доставила у понуди  не садрже Законом и 
тендерском документацијом прописане обавезне елементе, на основу којих уговорни 
орган утврђује да ли је уговор уредно извршен. На основу достављених потврда овај 
уговорни орган није могао са сигурношћу утвдрити податак о томе да ли је уговор уредно 
извршен, јер радови могу бити квалитетно изведени у складу са прописима и правилима 
струке,   али  да при томе уговор не буде уредно извршен, нпр. није извршен у уговореним 
роковима због чега је активирана гаранција за добро извршење посла или обрачунати 
пенали због непоштовања рокова извођења радова. 
 
Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије, те је и  одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 
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. 
Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а који не 
може бити мањи од пет, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу 
Општинске ураве Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 
 
 

Одсијек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                        ____________________                                                                                                   
_______________                   
    Сокица Хорват                                                                                         Василије Перић, дипл.ецц. 
 
 
 
У прилогу ове одлуке достављамо: 
-Записник о прегледу и оцјени понуда.              

 
 
 
       Достављено :  

1.Свим учесницима у поступку јавне набавке. 
2.спис и 

       3.Стручној служби на објаву.- 


