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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-26/18 
Датум, 13.07.2018.године 
 
 
На основу  члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник   РС”, број: 97/16), 
члана 25 и 70. Закона  о  јавним набавкама БиХ (“Службени   гласник БиХ” број 39/14), и 
приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик, 
доноси  сљедећу 
 

 
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 
на редовном љетном одржавању мреже локалних и некатегорисаних путева општине Угљевик и 
оквирни споразум се додјељује понуђачу: Доо „Монт-Градња“, Угљевик за понуђену цијену у 
износу од: 299.950,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду.  
 

Члан 2. 
Приједлог оквирног споразума о набавци радова 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. 
 
Одабрани понуђач је уз понуду доставио доказе тражене тачком 7.3.тендерске документације, и 
тиме се ослобађа обавезе накнадног достављања доказа. 
 
Одабрани понуђач је дужан најкасније на дан потписивања оквирног споразума доставити овјерену 
копију  Лиценце о испуњености услова за извођење радова из области нискоградње, издату од 
стране надлежног Министарства. 
У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезу из става 3. овог члана, Уговорни орган ће 
поништити предметни поступак јавне набавке, из разлога што нема других прихватљивих понуда. 
 

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 јавним  набавкама. 
 

Члан 4. 
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 на редовном љетном одржавању мреже локалних и 
некатегорисаних путева општине Угљевик, покренут је Одлуком о покретању поступку јавне 
набавке број: 02-404-26/18 од 27.04.2018.године. 
 
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка  за доставу понуда. 
 

http://www.opstinaugljevik.net/


 2 

Обавјешење о набавци број: 894-1-3-12-3-12/18, објављено је на Порталу јавних набавки дана 
27.04.2018.године. 
Исправка за обавјештење о набавци број: 894-1-3-12-8-18/18, објављена је на порталу јавних 
набавки дана 05.06.2018.године. 
 
Комисија за  отварање и оцјену понуда именована је Рјешењем број: 02-404-26/18 од  
18.06.2018.године. 
 
Комисија је дана 09.07.2018.године доставила Извјештај о оцјени понуда са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача. 
 

Након отварања и оцјене понуда, Комисија  је сачинила одговарајуће записнике у којима је 

утврђено следеће: 
-да је укупан број пристиглих понуда 2 (двије), 
-да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда. 
-да су понуде доставили следећи понуђачи: 

1. Група понуђача: Доо „Интер Градња“, Угљевик и Доо „Технометал“, Власеница и 
2. ДОО „Монт-Градња“, Угљевик 
 

-Комисија је записнички утврдила да понуда понуђача : Група понуђача: Доо „Интер Градња“, 
Угљевик и Доо „Технометал“, Власеница, чији је представник понуђач Доо „Интер Градња“, 
Угљевик, није прихватљива из сљедећих разлога: 
 

Тачка 10.2. подтачка а) ТД прописује достављање листе-списка извршеног  1 (једног) уговора на 
истим пословима који су предмет набавке у посљедње 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 (мин. 200.000,00 КМ без ПДВ-а), 
вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредно извршеним уговорима. 

  

Уз достављену референс листу-списак извршених уговора, овај понуђач је у понуди доставио и двије 
потврде о успјешној реализацији уговора. 

 Потврда о успјешно изведеним радовима за члана групе понуђача доо „Технометал“, 
Власеница „на изградњи шумског камионског пута „Пјеновац- Рубинска коса“ у дужини 2,12 
км вриједности 130.131,06 КМ и радове на изградњи два бетонска моста на путу 
„Подкозловача“ у вриједности 70.605,48 КМ  издату од стране ЈП Шумарство „Шуме 
Републике Српске“, а.д. Соколац, Шумско газдинство „Височник“, Хан Пијесак, број: 010-7604-
1/16 од 14.11.2016. године  се не односи на исте послове који су предмет набавке (радове 
одржавања локалних и некатегорисаних  путева) и  иста не садржи вријеме извршења 
уговора. 

 Потврда о успјешности извођења радова у шумарству „на изградњи шумског камионског пута 
„БАНДЕРА“ у дужини 3,416 км“, издата од стране ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, Ш.Г. 
„Дрина“Сребреница, број: 01-1308/16 од 27.07.2016. године не потврђује успјешно 
извршење уговора на истим пословима који су предмет набавке, не садржи вриједност 
уговора као ни прецизно наведено вријеме извршења уговора. Комисија достављене 
потврде не прихвата као исправне. 

 
-Комисија је записнички утврдила да је понуђач: Доо „Монт-Градња“, Угљевик квалификован 
понуђач, и да је његова понуда прихватљива понуда, јер је доставио све захтијеване доказе и 
понуду је израдио на начин одређен тендерском документацијом. 
 
Комисија је примјењујући критериј за оцјену понуда из тачке 19.отвореног поступка „најнижа цијена 
технички прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи: 
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У поступку оцјене проведеног поступка, утврђено је да нема разлога, неправилности нити пропуста у 
раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије. 
 
Из наведених разлога, примјеном члана 64.став 1. тачка б.Закона о јавним набавкама и тачке 
19.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 прегледу и оцјени понуда 
 
Обрађивач: 
__________________ 

 

Одсјек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
____________________                                                                                       ____________________                  
                                                                                                                                    Василије Перић, дипл.ецц.                                                                                               
 Достављено: 
 1.свим учесницима у поступку,                                                        
 2.у спис и 
 3.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.-     

Назив понуђача 

Цијена из 
обрасца за 

цијену понуде 
(без ПДВ-а)  

Кориговане вриједности 
Кориговани 

износ цијене 
понуде 

(у КМ без 
ПДВ-а) 

Напомена 

Матем.грешке Попусти 

1. 
Доо „Монт Градња“, 

Угљевик 
299.950,00 - - 299.950,00 - 


