
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-106/20 

Датум, 23.09.2020.године 

 

 

 

На основу одредбе 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 јавну набавку, 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  

Реконструкција- асфалтирање путева на подручју општине Угљевик (према плану 

капиталних улагања општине Угљевик): 1) Грађевински радови на санацији клизиштем 

оштећене поддионице некатегорисаног пута у засеоку Ђурићи у Горњој Трнови и 2) Грађевински 

радови на изради потпорног зида и бетонског канала на локалном путу Л52 у Горњој Трнови;, и 

уговор се додјељује понуђачу „ГАГИ“ д.о.о. Горња Трнова за понуђену цијену у износу од: 

5.727,05 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду.  

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци радова доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку 

рока од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде. 

 

Одабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке, физички 

доставити на протокол уговорног органа доказе тражене тачком 4.1.2. тендерске документације. 

 

У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из става 2. овог члана, Уговорни орган ће 

предлог уговора, доставити понуђачу, чија је понуда по ранг листи одмах након понуде 

најуспјешнијег понуђача. 

 

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  Реконструкција- асфалтирање путева на подручју општине 

Угљевик (према плану капиталних улагања општине Угљевик): 1) Грађевински радови на 

санацији клизиштем оштећене поддионице некатегорисаног пута у засеоку Ђурићи у Горњој 

http://www.opstinaugljevik.net/


Трнови и 2) Грађевински радови на изради потпорног зида и бетонског канала на локалном путу 

Л52 у Горњој Трнови, покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке радова број: 

02-404-106/20 од 30.06.2020.године. 

 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. 

 

Обавјештење о набавци број: 894-1-3-62-3-65/20 објављен на порталу јавних набавки дана 

02.07.2020.године. 

 

Комисија за  јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-106/20 од 20.07.2020.године. 

 

Комисија је дана 28.07.2020.године доставила Записник о  прегледу и почетној оцјени понуда 

број 02-404-106/20 од 28.07.2020. године а дана 18.09.2020. године Записник о коначној оцјени 

понуда број 02-404-106/20 од 18.09.2020. године са препоруком о избору најповољнијег 

понуђача. 

 

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

одговарајуће записнике, у којима   је утврђено сљедеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда 5 (пет), 

-да је благовремено запримљено 5 (пет) понуда, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда. 

-да су понуде доставили следећи понуђачи: 

1. “XД“ д.о.о. Горња Трнова; 

2. “Грађевинар“ д.о.о. Угљевик ; 

3. “Монт градња“ д.о.о. Угљевик; 

4. “Интер градња“ д.о.о. Угљевик; 

5. “Гаги“ д.о.о. Горња Трнова; 

 

Понуђачи:Доо“Грађевинар“Угљевик, Доо“Монт градња“Угљевик, Доо“Интер градња“Угљевик и 

Доо“Гаги“Горња Трнова,  су квалификовани понуђачи са прихватљивим понудама. 

 

 

Понуда понуђача Доо“XД“Горња Трнова, није прихватљива из следећег разлога: 

 

Одредбом тачке 5.9. Рок важења понуде подтачка  5.9.1. Тендерске документације утврђено је да 

понуде понуђача морају важити 120/стотинудвадесет дана, рачунајући од дана истека рока за 

достављање понуда. Све док не истекне период важења понуда, уговорни орган има право да 

тражи од понуђача у писаној форми да продуже период важења њихових понуда до одређеног 

датума. Понуђачи могу одбити такав захтјев. Понуђач који пристане да продужи период важења 

своје понуде и о томе у писаној форми обавијести уговорни орган, продужит ће период важења 

понуде. Понуда се не смије мијењати. Ако понуђач не одговори на захтјев уговорног органа у вези 

са продужењем периода важења понуде, сматрат ће се да је понуђач одбио захтјев уговорног 

органа, те се његова понуда неће разматрати у даљем току поступка.  

 

Увидом у понуду понуђача „XД“ д.о.о. Горња Трнова, на страни  5. исте, Образац за достављање 

понуде – Анекс 2 утврђено је да је овај понуђач назначио да његова понуда важи до 18.10.2020. 

године, а простом математичком операцијом Комисија је утврдила да је овај понуђач доставио 

понуду са роком важности од 90 дана рачунајући од дана истека рока за достављање понуда. 

Сходно овако утврђеном чињеничном стању Комисија сматра де понуда предметног понуђача не 

задовољава услове тендерске докуемнтације из предње наведене одредбе тачке 5.9. Рок важења 

понуде подтачка  5.9.1. Тендерске документације те исту понуду примјеном одредбе тачке 5.2. 

Садржај понуде подтачка 5.2.3. Тендерске документације, а којом одредбом је прописано шта 

понуда од документације треба најмање да садржи и да ће ПОНУДА ПОНУЂАЧА БИТИ 

ОДБАЧЕНА У СЛУЧАЈУ ДА НЕ ДОСТАВИ ТРАЖЕНЕ ДОКУМЕНТЕ ИЗ ТАЧКЕ 5.2.3.) ТД 



ИЛИ ИХ ДОСТАВИ НА НАЧИН КОЈИ ЈЕ СУПРОТАН УСЛОВИМА ПОСТАВЉЕНИМ У ОВОЈ 

ТЕНДЕРСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, према томе Комисија је предложила да се  понуда назначеног 

понуђача одбаци као неуредна и исти понуђач дисквалификује из даљег поступка додјеле уговора. 

Уговорни орган је у цјелости прихватио приједлог Комисије у овоме дијелу па је понуду понуђача 

„XД“ д.о.о. Горња Трнова одбацио као неуредну и истог понуђача дисквалификовао из даљег 

поступка додјеле уговора. 

 

Комисија је примјењујући критеријум за додјелу уговора из тачке 5.8.1. Тендерске документације 

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

 

 

 

Комисија је након расправе, тј. извршеног прегледа и почетне оцјене понуда, записнички 

закључцима, наложила Одјеску за јавне набавке инвестиције и надзор уговорног органа 

провођење е-аукције а све у складу са одредбом тачке 7.15. Тендерског документа којом 

одредбом је предвиђено провођење е-аукције. Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор 

Уговорног органа је дана  15.09.2020. године у 09 х  47 мин и 40 сек извршио заказивање е-

аукције а која аукција је заказана за дан  17.09.2020. године у 10 х 00 мин и 00 сек. Дана  

17.09.2020. године е-аукција је започела у 10 х 00 мин и 00 сек и трајала је до 10 х 10 мин и 00 

сек  истог дана када је и окончана. По окончању е-аукције Агенција за јавне набавке БиХ 

доставила је Одсјеку за јавне набавке, инвестиције и надзор Уговорног органа, Извјештај о току 

и завршетку е-аукције број:  894-1-3-62/20 од 17.09.2020. године Агенције за јавне набавке БиХ а 

који извјештај је прослијеђен Комисији ради даљег поступања у предметном поступку јавне 

набавке. Комисија је на сједници одржаној дана 18.09.2020. године, на основу достављеног 

Извјештаја о току и завршетку е-аукције број:  894-1-3-62/20 од 17.09.2020. године Агенције за 

јавне набавке БиХ, записнички утврдила коначну ранг листу понуђача који су учествовали у е-

аукцији, а како слиједи: 

 

 

Назив понуђача 

Цијена из 

обрасца за 

цијену 

понуде 

(без ПДВ-

а) Анекс-3 

Кориговане вриједности 
Кориговани 

износ 

цијене 

понуде 

Напомена 

Матем.грешке Попусти 

1 Доо“Грађевинар“Угљевик 8.189,68 
 

- 

 

- 

 

- 
 

2 Доо“Гаги“Горња Трнова 9.099,00 - 
- - 

 

3 
Доо“Интер градња“ 

Угљевик 
9.099,64 

- 

 

- - 
 

4 
Доо“Монт градња“ 

Угљевик 
10.009,60 - 

 

- 

 

- 
 

Назив понуђача 
Коначна цијена понуде након 

проведене е-аукције 

1. доо „Гаги“Горња Трнова 5.727,05 

2. доо “Грађевинар“Угљевик 8.189,68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку за јавну набавку  радова  Реконструкција- 

асфалтирање путева на подручју општине Угљевик (према плану капиталних улагања 

општине Угљевик): 1) Грађевински радови на санацији клизиштем оштећене поддионице 

некатегорисаног пута у засеоку Ђурићи у Горњој Трнови и 2) Грађевински радови на изради 

потпорног зида и бетонског канала на локалном путу Л52 у Горњој Трнови; број предмета: 02-404-

106/20, предложила је да се Уговор о набавци радова додјели понуђачу ГАГИ“ д.о.о. Горња 

Трнова, Горња Трнова бр. 65 , 76335 Доња Трнова, ЈИБ 4404451450008 јер сматра да је 

предметна понуда, понуда са најнижом цијеном, одговарајућа и достављена од стране 

квалификованог понуђача. 

 

Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије за јавну набавку. 

 

Из наведених разлога, примјеном одредби члана 64.став 1. тачка б. Закона о јавним набавкама 

БиХ (Службени гласник БиХ 39/14) и тачке 5.8.1. 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 почетној оцјени понуда 

-Извјештај о току и завршетку е-аукције  

-Записник о коначној оцјени понуда 

 

Одсјек за јавне набавке, 

   инвестиције и надзор                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

____________________                                                                          _____________________                

Мирослав Мирковић, дипл.инж.                                                                     Василије Перић, дипл.ецц.                                                                                               

  

 

Достављено: 

3. доо“Интер градња“Угљевик 9.099,64 

4. доо“Монт градња“Угљевик 10.009,60 



 1.свим учесницима у поступку,                                                        

 2.у спис и 

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


