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      РЕПУБЛИКА СРПСКА 

      ОПШТИНА УГЉЕВИК 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Број: 02-404-128/19 

Датум, 12.9.2019.године 

 

 

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

број:101/04,42/05,118/05 и 98/13),члана 69. став 2.тачка д), члана 70. став 1. Закона о 

јавним набавкама (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 поништењу поступка јавне набавке 

 

 

Члан 1. 

Поништава се поступак јавне набавке радова на изградњи прикључака на водоводну и          

канализациону инфраструктуру, а у складу са чланом 69.став 2.тачка д) Закона о јавним 

набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14), јер ни једна од примљених понуда 

није прихватљива. 

    

Члан 2. 

     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 3. 

    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 за избор најповољнијег понуђача за набавку радова на 

изградњи   прикључака на водоводну и канализациону инфраструктуру, покренута је 

Одлуком о покретању поступка  јавне набавке број: 02-404-128/19 од 13.8.2019.године. 

      Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

      Обавјешење о набавци број: 894-7-3-70-3-44/19, објављено је на Порталу јавних 

набавки дана  

      14.8.2019.године. 

      Комисија за  набавку именована је Рјешењем број:02-404-128/19 од 29.8.2019.године. 

 

      На основу препоруке Комисије за јавне набавке радова на изградњи прикључака на 

водоводну и канализациону инфраструктуру,, поништава се поступак јавне набавке, јер ни 

једна од примљених понуда није прихватљива. 

Комисија за набавку доставила је дана 12.9.2019.године Записник о прегледу и оцјени 

понуда и препоруку о поништењу поступка предметне јавне набавке. 

У поступку по Записнику о прегледу и оцјени понуда, утврђено је да је Комисија 

благовремено и правилно извршила отварање и оцјену понуда, о чему је сачинила 

одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће: 

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

-да су благовремено запримљене 3 (три) понуде, 
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-да нема неблаговремено запримљених понуда, 

- да су достављене понуде понуђача ДОО “Монт-Градња“ Угљевик, ДОО“Јовић 

С&Д“Угљевик и Доо „Интер-Градња“ Угљевик  неприхватљиве понуде. 

Наиме, тачка 5.1.4.Тендерске документације прописује да све стране понуде које садрже 

текст у било којем облику морају на видљив начин бити нумерисане и потписане од 

стране понуђача. 

Тачка 5.1.5. Тендерске документације прописује да исправке у понуди морају бити 

израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз навођење датума 

исправке. 

1. Понуђач Доо „ Монт-Градња“ Угљевик није нумерисао и потписао све стране које 

садрже текст, како је прописано тачком 5.1.4. ТД, а то је Диплома о стеченом високом 

академском звању. 

2. Понуђач Доо „ Јовић С&Д“ Угљевик није исправке у понуди ( техничкој 

спецификацији-Анекс 1 ТД)  израдио на прописан начин, како је прописано тачком 5.1.5. 

ТД. 

3. Понуда понуђача  ДОО „Интер-Градња“ Угљевик није прихватљива из разлога  што је 

понуђач у Техничкој спецификацији-Анекс 1 ТД пропустио попунити поље. Понуђач је 

такође у Нацрту Уговора-Анекс 7 ТД погрешно преписао укупну вриједност радова без 

зарачунатог ПДВ-а. 

 

 

 

Из наведених разлога, поступак јавне набавке поништава се у складу са члана 69.став 

2.тачка д) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14). 

 

У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука о 

поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима и тендерским документом. 

Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије, те је одлучено као у 

диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

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

Одлуке. 

Жалба се подноси у писаној форми Уреда за жалбе а путем уговорног 

органа/првостепеног органа. 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о предлогу и оцјени понуда 

                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                              ________________________ 

                                                                                              Василије Перић, дипл.ецц 

 

                                                                                               Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                  инвестиције и надзор 

                                                                                              ________________________ 

Достављено:                                                                          Мирковић Мирослав, дипл.инж.          

1.свим учесницима у поступку,                                                                                                                                                                                                           

      2.у спис и                 

      3.стручној служби на објаву.- 

 

 


