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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор 

Број : 02-404-40-2/18 

Датум,10.12.2018. године 

 

 

На основу члана 69. став 2) тачка д), члана 70.став  1)  Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), те члана 82. став 3. Закона  о  локалној 

самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 97/16), Начелник Општине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о поништењу поступка јавне набавке услуга 

 

 

I 

Поништава се поступак јавне набавке, број 02-404-40-2/18, чији је предмет јавна 

набавка услуга стручног надзора над извођењем радова из области високоградње,  из 

разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива, сходно члану 69. став 2) 

тачка д) Закона о јавним набавкама. 

 

II 

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. 

 

       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. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак  јавне набавке услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова и 

то: Лот-2: пружање услуга стручног надзора над извођењем радова из области 

високоградње, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 02-404-

40/18 од 23.05.2018. године, путем конкурентског поступка, за које је објављено 

обавјештење о набавци          број: 894-7-2-20-3-16/18, на Порталу јавних набавки дана 

24.05.2018. године. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 2.000,00 КМ. 

 

Комисија за јавну набавку, именована је Рјешењем број 02-404-40/18 од 

05.06.2018.године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 17.08.2018.године записник о прегледу и 

оцјени понуда са препоруком о избору најповољнијег понуђача одговорној особи 

уговорног органа.  

http://www.opstinaugljevik.net/
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Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга, број 02-404-

40-2/18, чији је предмет јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова из 

области високоградње, је донијета дана 29.08.2018. године.  

Наведеном Одлуком, оквирни споразум за предметну набавку био је додијељен 

понуђачу Доо „Интер Градња“, Угљевик. 

 

Одлуком о избору најповољнијег понуђача број 02-404-40-2/18 од 29.08.2018.године, 

чланом 2.ставом 3 и 4 је било прописано :  

„Одабрани понуђач је дужан најкасније на дан потписивања оквирног споразума 

доставити оригинал или овјерену копију лиценце за вршење надзора над извођењем 

радова из области високоградње за Лот 2. 

У случају да најуспјешнији понуђач не испуни обавезу из става 3.овог члана, Уговорни 

орган ће приједлог оквирног споразума доставити понуђачу, чија је понуда по ранг 

листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача“. 

 

Чланом 8. Нацрта оквирног споразума, који је сатавни дио тендерске документације је 

било прописано : 

„Давалац услуга је дужан да најкасније на дан потписивања оквирног споразума 

достави оригинал или овјерену копију лиценце за вршења надзора издату од надлежног 

министарства“. Уколико одабрани понуђач не достави тражену лиценцу у наведеном 

року, сматраће се да је одустао од понуде и оквирни споразум ће бити додијељен 

сљедећем рангираном понуђачу“. 

 

Исто тако, и у пропратном акту од 01.10.2018.године, који је уз приједлоге оквирних 

споразума  достављен изабраном понуђачу је наведено : 

„Дужни сте да најкасније на дан потписивања оквирног споразума доставите оригинал 

или овјерену копију лиценце за вршење надзора над извођењем радова из области 

високоградње за Лот-2, издату од стране надлежног Министраства. У случају да 

тражену лиценцу не доставите у траженом року оквирни споразум ће бити додијељен 

сљедећем рангираном понуђачу“. 

 

На основу наведеног је очигледно да је о обавези достављања лиценце за вршење 

надзора над извођењем радова из области високоградње за Лот-2, издату од стране 

надлежног Министраства, као и о посљедицима не достављања захтијеване лиценце, 

понуђач „Интер-Градња“, д.о.о био упознат тендерском документацијом, Одлуком о 

избору најповољијег понуђача, чланом 8. Приједлога оквирног споразума, као и 

пропратним актом, који му је достављен уз приједлоге оквирних споразума“. 

 

Даље, понуђач „Интер-Градња“, до.о. Угљевик је у својој понуди достављајући 

потписану и овјерену изјаву се обавезао да ће најкасније на дан потписивања оквирног 

споразума, доставити оригинал или овјерену копију лиценце о испуњавању услова 

стручног надзора над извођењем радова. 

 

Уговорни орган је уз пропратни акт од 01.10.2018.године, одабраном понуђачу 

доставио приједлоге оквирних споразума путем поште, које је он запримио дана 

03.10.2018.године. 

Изабрани понуђач је приједлоге  оквирних споразума  потписао дана 08.10.2018.године, 

његов интерни број 12-10/18 и исте путем пријемне канцеларије доставио дана 

08.10.2018.године, овом уговорном органу. 

Уз потписане оквирне споразуме, одабрани понуђач је доставио овјерену копију 

лиценце (овјера дана 08.10.2018.) за Монику Лукић. 
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Одабрани понуђач је правно лице коме је  додијељен  оквирни споразум, те је исти био 

дужан доставити лиценцу за „Интер – Градњу“, д.о.о., а не на физичко лице Монику 

Лукић, јер они нису учесници у поступку јавне набавке, те се они и не могу сматрати 

даваоцима услуга. 

 

По пријему нашег обавјештења од 09.10.2018.године, којим смо „Интер-Градња“, д.о.о. 

обавијестили да исти није у складу са условима из тендерске документације, Одлуком 

доставио захтијевану лиценцу, те да ће приједлог оквирног споразума у складу са 

чланом 72.став 3. тачка б) Закона о јавним набавкама бити додијељен сљедећем 

рангираном понуђачу, одабрани понуђач, дана 12.10.2018.године, овом уговорном 

органу доставља обавјештење у вези лиценце за вршење надзора над извођењем радова 

из области високоградње, гдје наводи „да се лиценца из области високоградње за 

вршење надзора над извођењем радова издаје на име физичког лица, док се лиценца за 

извођење радова издаје на име правног лица“. 

 

Чланом 118. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник РС, број: 

40/13, 2/15-одлука УС, 106/15 и 3/16-испр.) је прописано „Надзор над грађењем у име 

инвеститора може обављати правно или физичко лице које има лиценцу за послове 

грађења“. 

 

Уговорни орган тендерском документацијом није захтијевао да се достави лиценца за 

инжењера-физичко лице које ће „Интер-Градња“, д.о.о. Угљевик и ангажовати да врши 

стручни надзор, него је захтијевао лиценцу за понуђача-правно лице. Обзиром на 

наведено, а у складу са условима прописаним тендерском документацијом, лична 

лиценца се не може прихватити. Прихватањем личне лиценце која гласи на физичко 

лице, а узевши у обзир услов прописан тендерском документацијом, уговорни орган би 

одустао од услова прописаног тендерском документацијом, а то би представљало 

противзаконито поступање уговорног органа. 

 

Наиме, 

Чланом 72.став 3), тачка б) Законао јавним набавкама је прописано: 

„Уговорни орган доставља приједлог уговора оном понуђачи чија је понуда по ранг 

листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, у случају да пропусти доставити 

документацију која је била услов за потписивање уговора“. 

 

Уговорни орган је уз позив од 13.11.2018. године доставио приједлоге оквирних 

споразума путем поште сљедећем рангираног понуђача у предметном поступку јавне 

набавке, које  је он запримио дана 16.11.2018. године. 

Другорангирани понуђач није у траженом року на протокол Уговорног органа вратио 

овјерене и потписане оквирне споразуме, нити је доставио тражени документ 

(лиценцу), те је Уговорни орган поново поступио у складу са чланом 72.став 3), тачка 

б) Закона о јавним набавкама. 

 

Дана 27.11.2018. године, уговорни орган је поново уз позив доставио приједлоге 

оквирних споразума путем поште и посљедњем-трећерангираном понуђачу у 

предметном поступку јавне набавке, које је он запримио дана 29.11.2018. године. 

Ни трећерангирани понуђач није у траженом року на протокол Уговорног органа 

вратио овјерене и потписане оквирне споразуме, нити је доставио тражени документ 

(лиценцу). 
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С обзиром да ниједан од понуђача, почев од прворангираног до посљедњег-

трећерангираног није поступио у складу са тендерском документацијом, Одлуком о 

избору најповољијег понуђача, чланом 8. Приједлога оквирног споразума, као и 

пропратним актом односно позивом за достављање документације, Уговорни орган у 

конкретном случају није могао поступити у складу са чланом 72.став 3), тачка б) Закона 

о јавним набавкама, јер не постоји могућност додјеле оквирног споразума 

четврторангираном понуђачу.  

 

Наиме, несумњиво је утврђено да ниједна од примљених понуда није прихватљива, 

чиме су се стекли законски услови за поништење предметног поступка јавне набавке. 

 

 

 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 69.став 2) тачка д) , члана 70.став  1)  и 6)  

Закона о јавним набавкама, одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми у року од 5 (пет) дана од 

дана пријема ове одлуке. 

Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а који не 

може бити мањи од два, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу 

Општинске ураве Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 

 

 

 

Одсијек за јавне набавке, 

    инвестиције и надзор                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

  

                                                                                                    Василије Перић, дипл.ецц. 

 

  

 

Достављено:  

1. учесницима, 

2. спис и 

3. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе, 

на објаву.- 

 

 

 

 

 


