
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-75/18 

Датум, 20.06.2019.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), 

Рјешења бр. ЈН2-02-07-1-1068-7/19 од 30.05.2019. године Канцеларије за разматрање жалби, 

филијала Бања Лука и Рјешења број ЈН2-02-07-1-1094-11/19 од 07.06.2019. године 

Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, Начелник Општине Угљевик, доноси  

 
 

О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова 

 
 
 

Члан 1. 

 

Оквирни споразум за извођење радова „реконструкције-асфалтирања путева на подручју 

Општине Угљевик“, у поступку јавне набавке путем отвореног поступка. Обавјешење о 

набавци број: 894-1-3-30-3-23/18, објављено је на Порталу јавних набавки дана 

09.08.2018.године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 56/18 од 17.08.2018.године, Исправка 

обавјештења о набавци број: 894-1-3-30-8-31/18 објављена је на порталу јавних набавки дана 

06.11.2018. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број: 79/18 од 09.11.2018.године, додјељује 

се понуђачу „Монт-Градња“, д.о.о. Угљевик за понуђену цијену у износу :  795.961,72 КМ, 

без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду. 

 
Члан 2. 

Приједлог уговора о извођењу 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 4.1.2. Тендерске 

документације, и тиме се ослобађа обавезе накнадног достављања доказа. 
 

Члан 3. 

Понуђач из Члана 1) ове Одлуке,  као најбоље оцијењен дужан је најкасније на дан 

потписивања уговора доставити на протокол уговорног органа овјерену копију Лиценце о 

испуњености услова за извођење радова из области нискоградње, издату од стране надлежног 

Министарства РС. 

 
Члан 4. 

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 5. 

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. 

 

http://www.opstinaugljevik.net/


 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке радова „реконструкције-асфалтирања путева на подручју Општине 

Угљевик“ , покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-404-

75/18 од 07.08.2018.године.  

 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је : 796.000,00 КМ без ПДВ-а КМ. 

 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка  за доставу понуда. 

 

Обавјешење о набавци број: 894-1-3-30-3-23/18, објављено је на Порталу јавних набавки дана 

09.08.2018.године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 56/18 од 17.08.2018.године, Исправка 

обавјештења о набавци број: 894-1-3-30-8-31/18 објављена је на порталу јавних набавки дана 

06.11.2018. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број: 79/18 од 09.11.2018.године. 

 

Комисија за  јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-75/18 од 13.11.2018. године. 

 

Комисија је дана 15.03.2019.године доставила записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-75/18 од 15.03.2019. године са препоруком о избору најповољнијег понуђача. 

Поступајући по приједлогу Комисије из записника о прегледу и оцјени понуда уговорни 

орган Општина Угљевик-Начелник Општине Угљевик /даље у тексту: Уговорни орган/ је 

донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 02-404-75/18 од 21.03.2019. године 

којом је оквирни споразум за извођење радова „реконструкције-асфалтирања путева на 

подручју Општине Угљевик“ додијељен понуђачу „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина за 

понуђену цијену у износу од 550.101,50 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену 

понуду. 

 

На Одлуку Уговорног органа о избору најповољнијег понуђача којом је оквирни споразум 

додијељен понуђачу“Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, понуђач „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик 

је изјавио жалбу која је Одлуком број 02-404-45/19 од 05.04.2019. године Уговорног органа у 

цјелости усвојена и оквирни споразум за извођење радова „реконструкције-асфалтирања 

путева на подручју Општине Угљевик“ додијељен понуђачу „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик за 

понуђену цијену у износу од 795.961,72 КМ КМ без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље 

оцијењену понуду.  

 

Незадовољни садржајем Одлуке број 02-404-45/19 од 05.04.2019. године Уговорног органа 

којом је жалба понуђача „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик у цјелости усвојена и оквирни споразум 

за извођење предметних радова додјељен истом, понуђачи „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина и 

представник групе понуђача „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и „Папилон“ д.о.о. Челић су путем 

Уговорног органа изјавили жалбе, и то понуђач „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина дана 

17.04.2019. године а понуђач „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик дана 18.04.2019. године, које  су 

прослијеђене Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука /даље у тексту: КРЖ 

БиХ/, у предметном поступку јавне набавке радова. 

 



Поступајући по жалбама наведених понуђача КРЖ БиХ, је дана 07.06.2019. године донијела 

Рјешење број: ЈН2-02-07-1-1068-7/19 од 30.05.2019. године, којим дјелимично усваја жалбу 

понуђача “Бијељина пут” д.о.о. Бијељина као основану и Рјешење број: ЈН2-02-07-1-1094-11/19 

од 07.06.2019. године којим такође дјелимично усваја жалбу понуђача “Јовић С&Д” д.о.о. 

Угљевик као основану, те предмет враћа на поновно поступање и одлучивање. Назначеним 

рјешењима КРЖ БиХ  поништава  Одлуку број 02-404-45/19 од 05.04.2019. године Уговорног 

органа којом је усвојена жалба  понуђача “Монт-градња” д.о.о. Угљевик и истом додјељен 

оквирни споразум за предметну набавку те предмет враћа Уговорном органу на поновни 

поступак у којем ће у складу са смјерницама датим у образложењима наведених рјешења 

отклонити утврђене пропусте и поступак провести до краја у складу са законским одребама. 

 

КРЖ БиХ у Рјешењу број ЈН2-02-07-1-1068-7/19 од 30.05.2019. године наводи да је Уговорни 

орган погрешно утврдио како је понуђач “Бијељина пут” д.о.о. Бијељина починио 

професионални пропуст из одредбе члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник 

БиХ” 39/14) /даље у тексту: ЗЈН БиХ/ на начин да је у претходном поступку  након истека рока 

за достављање понуда, а прије доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, повукао 

своју понуду јер такво поступање понуђача “Бијељина пут” д.о.о. Бијељина  не представља 

повреду поступка обзиром да исто ЗЈН БиХ није прописано као повреда поступка, па Уговорни 

орган није могао дисквалификовати предметног понуђача по овом основу. Према предње 

наведнеом КРЖ БиХ је, жаллбени навод понуђача “Бијељина пут” д.о.о. Бијељина, у овоме 

дијелу усвојила као основан. 

 

Жалбени навод понуђача “Бијељина пут” д.о.о. Бијељина у дијелу који се односи на 

неприхватање његовог образложења неприродно ниске цијене од стране Уговорног органа, 

КРЖ БиХ је одбио као неоснован, односно исти је у цјелости, као тачно, прихватио Изјашњење 

на жалбу Уговорног органа у овоме дијелу. 

 

КРЖ БиХ је даље, као неоснован одбио жалбени навод понуђача “Бијељина пут” д.о.о. 

Бијељина у дијелу који се односи на благовремено достављање докумената из тачке 4.1.2. 

Тендерске документације од стране изабраног понуђача “Монт-градња” д.о.о. Угљевик 

обзиром да је КРЖ БиХ утврдио како је изабрани понуђач “Монт-градња” д.о.о. Угљевик у 

прописаном року од 5 (пет) дана од дана запримања обавјештења о разултатима поступка 

доставио документа из тачке 4.1.2. Тендерске документације. 

 

Жалбени навод понуђача “Бијељина пут” д.о.о. Бијељина у дијелу који се односи неисправно 

попуњавање образца Изјаве о испуњености услова из одредбе члана 51. тачка ц) ЗЈН-а БиХ 

(Техничка и професионална способност у поступку набавке радова) – Анекс 5 , на страни 31. 

понуде одабраног понуђача „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик из разлога јер је исти пропустио 

попунити поље предвиђено за упис броја „Службеног глсника БиХ“ у коме је објављено 

Обавјештење о предметној набавци, КРЖ БиХ је такође одбио као неоснован јер је 

другостепени орган става да овакви пропусти не утичу битно на даљи исход поступка под 

условом да је у понуди уписан број Обавјештења о прадметној набавци са портала јавних 

набавки а што је у конкретном случају ријеч. 

 

Такође КРЖ БиХ је одбио жалбени навод понуђача „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина који се 

односи на формалне недостатке Одлуке број 02-404-45/19 од 05.04.2019. године Уговорног 

органа и то у дијелу исте гдје је дата поука о правном лијеку, као неоснован јер је Уговорни 

орган накнадно отколнио овај недостатак Закључком о исправци грешке број 02-404-75/18 од 

25.04.2019. године и исти благовремено доставио учесницима у поступку. 

 



Према свему предње наведеном, поступајући по смјерницама КРЖ БиХ датим у образложењу 

горе назначеног рјешења, Уговорни орган је понуђача „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина 

дисквалфиковао обзиром да исти није према захтјеву Уговорног органа дао Образложење 

неприродно ниске цијене, а што уговорном органу даје дискреционо право и могућност оцјене 

образложења па је према томе понуду понуђача „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина ваљало 

одбацити као неприхватљиву.  

 

КРЖ БиХ у Рјешењу број: ЈН2-02-07-1-1094-11/19 од 07.06.2019. године наводи да група 

понуђача “Јовић С&Д” д.о.о. Угљевик и “Папилон” д.о.о. Челић, чији је представник “Јовић 

С&Д” д.о.о. није и доставила доказе тражене тачком 4.3.2. под а) Тендерске документације 

којом је захтјевано да понуђач у сврху доказивања техничке и професионлане способности из 

члана 51. став 1. тачка а) ЗЈН-а БиХ  достави потврду о успјешној реализацији уговора на 

асфалтирању путева и улица већ је иста доставила потврду о санацији макадамског пута,  што 

се не може прихватити као исто па је жалбени навод у овоме дијелу, представника групе 

понуђача “Јовић С&Д” д.о.о. и “Папилон” д.о.о. Челић  одбијен као неоснован  обзиром да се 

ради о поступку јавне набавке који је према својој природи строго формалан и не трпи значајна 

одступања а одступање у овом дјелу понуде наведене групе понуђача је таквог карактера да 

понуду исте чини неприхватљивом, односно ову групу понуђача дисквалификује из даљег 

поступка. 

 

У наведеном рјешењу КРЖ БиХ је као основан, усвојио жалбени навод представника групе 

понуђача “Јовић С&Д” д.о.о. Угљевик и “Папилон” д.о.о. Челић у дијелу који се односи на 

испуњеност услова из тачке 4.3.2. под б) алинеја 3. Тендерске документације којом је тражено 

да у сврху доказивања испуњености услова из тачке 4.3.1. под б) алинеја 1. Тендерске 

документације понуђач достави доказе да за потребе реализације предметне набавке располаже 

образовним, професионалним и техничким особљем, тј. да има на располагању једног 

инжењера грађевине који посједује личну лиценцу  за извођење радова из области нискоградње 

и положен стручни испит. 

 

Жалбени навод представника групе понуђача „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и „Папилон“ д.о.о. 

Челић у дијелу који се односи на побијање валидности гаранције за озбиљност понуде 

одабраног понуђача „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик, КРЖ БиХ је одбио као неоснован јер је 

другостепени орган увидом у понуду одабраног понуђача утврдио да је иста у складу са 

Тендерском документацијом достављена у пластичној фолији, да је запечаћена на прописан 

начин и да није бушена односно оштећена.  

 

КРЖ БиХ је такође, као неоснован, одбио жалбени навод представника групе понуђача „Јовић 

С&Д“ д.о.о. Угљевик и „Папилон“ д.о.о. Челић  у дијелу који се односи на благовремено 

достављање докумената из тачке 4.1.2. Тендерске документације од стране изабраног понуђача 

“Монт-градња” д.о.о. Угљевик обзиром да је КРЖ БиХ утврдио како је изабрани понуђач 

“Монт-градња” д.о.о. Угљевик у прописаном року од 5 (пет) дана од дана запримања 

обавјештења о разултатима поступка доставио документа из тачке 4.1.2. Тендерске 

документације. 

 

Сходно свему претходно наведеном у дијелу који се односи на рјешење КРЖ БиХ донијето по 

жалби представника групе понуђача „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и „Папилон“ д.о.о. Челић, 

поступајући по смјерницама КРЖ БиХ датим у Рјешењу број: ЈН2-02-07-1-1094-11/19 од 

07.06.2019. године којим је одлучено о жалби представника назнечене групе понуђача, 

Уговорни орган је групу понуђача „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и „Папилон“ д.о.о. Челић 

дисквалификовао из даљег поступка из разлога јер понуда исте не садржи доказе захтјеване 

тачком 4.3.2. под а) Тендерске документације којом је тражено да понуђач у сврху доказивања 

техничке и професионлане способности из члана 51. став 1. тачка а) ЗЈН-а БиХ  достави 

потврду о успјешној реализацији уговора на асфалтирању путева и улица а не како је то 

назначена група понуђача доставила потврду о санацији макадамског пута, па је понуду 

наведене групе понуђача ваљало одбацити као неприхватљиву. 



  

   

На основу свега предње наведеног, поступајући у складу са Рјешењима КРЖ БиХ, и то:  

Рјешењем број ЈН2-02-07-1-1068-7/19 од 30.05.2019. године и Рјешењем број: ЈН2-02-07-1-

1094-11/19 од 07.06.2019, Уговорни орган је утврдио да је понуђач „Монт-градња“ д.о.о. 

Угљевик једини квалификовани понуђач који је доставио прихватљиву понуду за предметну 

набавку, јер је у понуди доставио све захтијеване доказе и исту је израдио на начин одређен 

тендерском документацијом, па  је Уговорни орган сачинио коначну ранг листу прихватљивих 

понуда, а како слиједи: 

 

 

 

 

  

Из предње наведених разлога, примјеном одредбе 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 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. 

 
 
 

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 

понуде (без 

ПДВ-а) 
-Анекс 3 

Кориговане 

вриједности 
Коригован

и износ 

цијене 

понуде 
(без ПДВ-

а) 

Напомена 
Матем. 
грешке 

Попусти 

1. 
Доо „Монт Градња“, 

Угљевик 
795.961,72 - 0,00 795.961,72 - 


