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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-31/18 

Датум, 04.02.2019.године 

 

 

На основу члана 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ” број 

39/14), Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, бр. ЈН2-02-07-1-

489-7/18 од 02.08.2018. године, Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања 

Лука, бр. ЈН2-02-07-1-892-6/18 од 27.12.2018. године и приједлога Комисије за јавну 

набавку, Начелник Општине Угљевик, доноси  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке 

услуга одржавања зграда у власништву Општине Угљевик и оквирни споразум се додјељује 

понуђачу: Д.о.о.“Монт-Градња“ Угљевик, као најбоље оцијењеној понуди. 

Укупна максимална вриједност оквирног споразума износи 20.000,00 КМ без зарачунатог 

ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Приједлог оквирног споразума о пружању услуга доставиће се на потпис изабраном 

понуђачу по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени 

о избору најповољније понуде. 

 

Одабрани понуђач је уз понуду доставио доказе тражене тачком 4.1.3.тендерске 

документације, и тиме се ослобађа обавезе накнадног достављања доказа. 

 

 

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 

 

http://www.opstinaugljevik.net/
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Поступак јавне набавке услуга- „Одржавање зграда у власништву Општине Угљевик“, 

покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке услуга број: 02-404-31/18 од 

18.05.2018.године. 

 

Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

 

Обавјешење о набавци број: 894-7-2-19-3-15/18, објављено је на Порталу јавних набавки 

дана 22.05.2018.године. 

Комисија за  јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-31/18 од  04.06.2018.године. 

 

Комисија је дана 29.01.2019.године доставила записник о поновљеном прегледу и оцјени 

понуда са препоруком о избору најповољнијег понуђача. 
 

Комисија је записнички образложила сам ток овог поступка до момента почетка 

поновљеног прегледа и оцјене понуда, а како слиједи: 

 

Комисија за наведену јавну набавку је дана 12.06.2018.године, сачинила записник о прегледу 

и оцјени понуда и предложила уговорном органу да се оквирни спорузум  додијели  понуђачу 

доо“ДМ“Угљевик који је доставио понуду са најнижом цијеном, која је одговарајућа и 

достављена је од стране квалификованог понуђача.  

 

Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије и дана 29.06.2018.године је донио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у поступку  предметне јавне набавке. 

Дана 10.07.2018. године, понуђач Доо „Монт Градња“, Угљевик, улаже жалбу на Одлуку 

уговорног органа о  избору најповољнијег понуђача број: 02-404-31/18 од 29.06.2018.год. гдје 

наводи да изабрани понуђач није доставио адекватно образложење неприродно ниске цијене. 

 

Дана 24.08.2018.године Уред за разматрање жалби доставља уговорном органу Рјешење број 

ЈН2-02-07-1-489-7/18 по жалби понуђача Доо „Монт Градња“, Угљевик. Уред за разматрање 

жалби, филијала Бања Лука, усваја жалбу наведеног понуђача  и Одлуку о избору број: 02-

404-31/18  од 29.06.2018.године, поништава и предмет враћа на поновни поступак. 

 

Поступајући по упутама Уреда за разматрање жалби, филијала Бања Лука, Комисија је 

извршила поновљену анализу понуда дана 15.11.2018.године и предлозила уговорном органу 

да поништи предметни поступак јавне набавке из разлога што ниједна од примљених понуда 

није прихватљива. 

Комисија је сматрала да су јединичне цијене за кључне позиције из техничке спецификације 

понуђача доо ”Монт Градња” Угљевик и доо “Интер Градња” Угљевик превисоке у односу на 

тржишне цијене, што је појединачно наведено у записнику о поновљеном прегледу и оцјени 

понуда број: 02-404-31/18 од 15.11.2018.г. 

Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије и дана 19.11.2018.године је донио Одлуку о 

поништењу поступка јавне набавке. 

 

Дана 28.11.2018.године, понуђач доо “Монт Градња“Угљевик, улаже жалбу на Одлуку о 

поништењу поступка јавне набавке број: 02-404-31/18 од 19.11.2018.године. 

 

Дана 16.01.2019. године Уред за разматрање жалби, филијала Бања Лука, доставља уговорном 

органу Рјешење број: ЈН2-02-07-1-892-6/18 по жалби понуђача Доо „Монт Градња“, Угљевик. 

Уред за разматрање жалби, филијала Бања Лука, је усвојио жалбу наведеног понуђача и 

Одлуку о поништењу поступка број: 02-404-31/18 од 19.11.2018. године, поништава и предмет 

враћа на поновни поступак. 
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Поступајући по упутама Уреда за разматрање жалби, филијала Бања Лука, Комисија је 

извршила поновни преглед и оцјену квалификованости понуђача, о чему је сачинила 

одговарајуће записнике, у којима  је утврђено сљедеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири), 

-да су благовремено запримљене 4 (четири) понуде, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда, 

-да су понуде доставили сљедећи понуђачи: 

1. Доо „Монт Градња“, Угљевик,  

2. Доо „Интер градња“, Угљевик, 

3. Доо „ДМ“, Угљевик и 

4. Доо „Јовић С&Д“, Угљевик. 

 

-Узимајући у обзир понуду понуђача Доо „Јовић С&Д“, Угљевик, Комисија је 

записнички образложила сљедеће: 

 

Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор доставио је истој на увид Рјешење 

Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, број: ЈН2-02-07-1-491-10/18 од 

09.08.2018.године и Рјешење Канцеларије за разматрање жалби БиХ, филијала Бања Лука 

број: ЈН2-02-07-1-705-9/18 од 15.11.2018. године. 

 

У претходном Записнику о прегледу и оцјени понуда од 12.06.2018.године и Записнику о 

поновљеном прегледу и оцјени понуда од 15.11.2018.године, Комисија није узимала у 

разматрање понуду понуђача доо“Јовић С&Д“Угљевик. 

 

Наиме, Комисија је увидом у Рјешење Канцеларије за разматрање жалби БиХ, филијала 

Бања Лука, број: ЈН2-02-07-1-491-10/18 од 09.08.2018.године констатовала да је Канцеларија 

за разматрање жалби БиХ, филијала Бања Лука, поступала по жалби понуђача „Јовић С&Д“ 

д.о.о. Угљевик, и да је иста одбила жалбу овог понуђача као неосновану, а у коме је 

разматрала између осталог и члан 45. став. 5. Закона о јавним набавкама („Службени  

гласник БиХ", број 39/14),  за тежак професионални пропуст учињен током периода од три 

године прије почетка поступка.  
 

Надаље, Комисија ја записнички утврдила да је Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби 

БиХ, филијала Бања Лука, број: ЈН2-02-07-1-705-9/18 од 15.11.2018. године утврђено 

сљедеће: 

-да кривицу за тежак професионални пропуст/прекршај утврђују надлежни судови у складу 

са релевантним материјалним прописима, гдје се у конкретном поступку треба доказати 

постојање намјере привредног субјекта односно да професионални пропуст понуђача 

доо“Јовић С&Д“Угљевик, уговорни орган треба доказати пред надлежним судовима. 

 

На основу свега горе наведеног и чињенице да је уговорни орган покренуо поступак пред 

надлежним судом, Комисија за јавне набавке  је узела у разматрање понуду понуђача доо 

„Јовић С&Д“Угљевик, све до  правоснажног окончања поступка. 

 

-Комисија је записнички утврдила да понуда понуђача доо“ДМ“Угљевик није 

прихватљива из  

  сљедећег разлога: 
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Наиме, Канцеларија за разматрање жалби, филијала Бања Лука, је рјешавајући по жалби 
понуђача доо“Монт Градња“Угљевик, дана 02.08.2018.године донијела Рјешење број: ЈН2-02-
07-1-489-7/18, којим је поништена  Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 02-404-31/18 
од 29.06.2018. године.  
 
У поништеној Одлуци о избору најповољнијег понуђача, оквирни споразум је био додијељен 
понуђачу доо “ДМ“ Угљевик. 
 
Узимајући у обзир наведено Рјешење, Комисија је поступила у складу са истим, а у коме је 
наведено да изабрани понуђач доо “ДМ“ Угљевик није доставио адекватно образложење 
неприродно ниске цијене у складу са чланом 66.став (2) ЗЈН-а.  
Из наведеног разлога, Комисија понуду овог понуђача није узимала у даље разматрање. 
 

-Комисија је записнички утврдила да су понуђачи: Доо “Монт-градња“Угљевик, Доо 

„Интер градња“, Угљевик и 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. 

 

 

 

 

 

 

Комисија је примјењујући критериј за избор понуде из тачке 5.8.конкурентског захтјева за 

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

 

 

 

Укупни износи цијена у понудама наведених понуђача представљају збир јединичних цијена 

из техничке спецификације-Анекс-1, који у складу са тендерском документацијом служе само 

за израду ранг листе понуђача. Јединичне цијене  исказане у понудама понуђача без ПДВ-а, 

фиксне су и не могу се мијењати за све вријеме трајања оквирног споразума. 

 

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 5 (пет) дана од дана пријема 

ове    

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

не  

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 

Попуст

и 

1 
ДОО „Монт-градња“, 

Угљевик 3.619,40 0,00 00,00 3.619,40 - 

2 
ДОО „Интер-градња“, 

Угљевик 3.829,40 0,00 00,00 3.829,40 - 

3 
Доо „Јовић С&Д“ 

Угљевик 6.509,00 0,00 00,00 6.509,00 - 
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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  

 

 

Одсјек за јавне набавке, 

   инвестиције и надзор                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

  ________________                                                                         _____________________                   

   Мирослав Мирковић                                                                          Василије Перић, дипл.ецц. 

 

                                                                                                   

 Достављено: 

 1.свим учесницима у поступку,                                                        

 2.у спис и 

 3.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.-                                                        

 


