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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-107/19 
Датум, 27.01.2020.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), 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 на 

асфалтирању приступног пута и површина око пословног објекта  „Еуробан“ инвеститора Есмира Ћамовића у 

Глињама“ и уговор се додјељује понуђачу „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик за понуђену цијену са попустом у 

износу од: 109.356,79 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 уз понуду доставио доказе тражене тачком 3.1.1. 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.опстинаугљевик.нет, 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 на асфалтирању приступног пута и површина око пословног објекта  
„Еуробан“ инвеститора Есмира Ћамовића у Глињама , покренут је Одлуком о приступању поступку јавне 
набавке радова број: 02-404-107/19 од 10.07.2019.године. 
 
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка  за доставу понуда. 
 
Обавјешење о набавци број: 894-1-3-53-3-39/19, објављено је на Порталу јавних набавки дана 
11.07.2019.године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 49/19 од 19.07.2019. године. 
 
Комисија за  јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-107/19 од 22.01.2020.године. 
 
Комисија је дана 27.01.2020.године доставила Записник о прегледу и коначној оцјени понуда број 02-404-
107/19 од 27.01.2020. године са препоруком о избору најповољнијег понуђача. 
 
Комисија је извршила преглед и оцјену квалификованости понуђача, о чему је сачинила одговарајући 
записник, у коме је утврђено сљедеће: 
-да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири), 

http://www.opstinaugljevik.net/
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-да су благовремено запримљене 4 (четири) понуде, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда. 
-да су понуде доставили следећи понуђачи: 

1. „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик; 
2. „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина; 
3. Група понуђача: „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и „Папилон“ д.о.о. Челић чији је представник „Јовић 

С&Д“ д.о.о. Угљевик; 
4. Група понуђача: „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик и „Нискоградња-Маријановић“ д.о.о. Приједор чији 

је представник „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик;  
 
-Комисија је даље записнички утврдила сљедеће: 
 
Понуда  понуђача: Доо“ Бијељина пут“ Бијељина није прихватљива из следеђег разлога: 
Тачком 3.4.1, подтачка б) Понуђачи су дужни доказати да располажу образовним, професионалним и 
техничким особљем и то: 
-1 дипл.инг.грађевине , који посједује личну лиценцу за извођење радова или надзор над извођењем радова 
из области нискоградње, положен стручни испит из области нискоградње, 
-1 грађевински техничар;  
 
Тачком 3.4.2. подтачка б) у сврху доказивања испуњавања услова из тачеке 3.4.1 подтачка б) за грађевинског 
инжењера тражено је да понуђач достави овјерену копију личне лиценце за дипломираног инжењера 
грађевине који је овлаштен за извођење радова или надзор над извођењем радова из области нискоградње 
као и овјерену копију потврде о положеном стручном испиту из области нискоградње а предметни понуђач је 
доставио сљедеће документе у сврху доказивања да располаже адекватним техничким особљем потребним 
ради реализације предметног посла, односно да има ангажованог грађевинског инжењера са положеним 
стручним испитом и личном  лицнецом  за извођење радова из области нискоградње и то: 

- За грађевинског инжењера Немања (Вукашин) Ђаковић, увјерење о положеном стручном испиту из 
струке грађевинарства, смијер општи, одсјек нискоградњаи и личну лиценцу за извођење 
грађевинских радова и надзор да је Немања (Вукашин) Ђаковић са предметном лиценцом овлаштен 
за извођење радова и надзор. 
 

Тачком 3.4.2. подтачка б) у сврху доказивања испуњавања услова из тачеке 3.4.1 подтачка б) за грађевинског 
техничара је тражено да се достави овјерена копија дипломе, а предметни понуђач је доставио 
свеједочанство о заврђеном ИВ степену образовања за грађевинског техничара Цвјетка Благојевића чиме није 
испунио тражени услов постављен у тендерској документацији. 
 
Како је поступак јавне набавке строго формалног карактера, понуђач је био обавезан испунити постављени 
предметни услов и у сврху испуњавања истог доставити тражени документ а обзиром да понуђач није испунио 
овај услов његова понуда се не може сматрати прихватљивом. Такође и КРЖ БиХ, филијала Бања Лука је 
идентичног става у овом погледу па тако иста у Рјешењу број: ЈН2-02-07-1-2478-7/19 од 05.12.2019. године, на 
страни 5. и 6. наводи да понуђач није испнио услов техничке и професионалне способности којим је 
прописано да у сврху доказивања како исти има на располагању адекватно техничко особље потребно ради 
реализације предметне набавке достави овјерену копију дипломе о стеченом звању грађевинског техничара а 
понуђач је у конкретном случају доставио свједочанство о завршеном образовању за грађевинског техничара 
док је предметном ТД у конкретном случају тражено да се као доказ да понуђач располаже адекватним 
особљем потребним за реализацију предметне набавке достави оригинал диплома или овјерена копија 
дипломе о стеченом звању грађевинског техничара.   

 
Сходно свему предње наведеном Комисија је предложила да се понуда предметног понуђача одбаци 

као неприхватљива. 
 

Понуда групе понуђача: Доо „Јовић С&Д“ Угљевик и доо“Папилон“Челић није прихватљива из сљедећих 
разлога: 
Тачком 3.4.1, под тачка а) Успјешно искуство на реализацији 1(једног) уговора на пословима асфалтирања 
пуетева или улица, зе период не дужи од три године или од датума регистрције, односно почетка пословања 
ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од три године, минималне финансијске 
вријености 100.000,00 КМ без ПДВ-а и  б) Понуђачи су дужни доказати да располажу образовним, 
професионалним и техничким особљем и то: 
-1 дипл.инг.грађевине, који посједује личну лиценцу за извођење радова или надзор над извођењем радова 
из области нискоградње, положен стручни испит из области нискоградње; 
 -1 грађевински техничар;  
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Тачком 3.4.2. подтачка а) у сврху доказивања испуњавања услова из тачеке 3.4.1 подтачка а) 
Тражено је да се достави списак извршеног уговора о извршеним пословима асфалтирања, путева, улица или 
паркинга,  у посљедњих 5  (пет) година, рачунајући од дана објаве обавјештења о набавци, или од датума 
регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од 
пет година. Уз списак извршеног уговора понуђач је дужан доставити оригинал или овјерену копију потврде 
коју је издао наручилац  (крајњи прималац), а која обавезно садржи:  

 назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,  
 предмет уговора   
 вриједност уговора, без зарачунатог ПДВ-а, 
 вријеме и мјесто извршења уговора; 
 број и датум уговора; 
 наводе о уредно извршеном уговору.  

Предметна група понуђача је доставила документе у сврху доказивања успјешног искуство на реализацији 
уговора на пословима асфалтирања пуетева или улица, зе период не дужи од три године или од датума 
регистрције, односно почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од 
три године, минималне финансијске вријености 100.000,00 КМ без ПДВ-а  потврду  број:3-1-05-186-15/16 од 
06.12.2017.године издату од стране инвеститора „ЈУ ДИРЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ ЦЕСТА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА“ 
којом се подврђује да је „ПАПИЛОН“ Д.О.О. изводио радове на реконструкцији коловоза регионалне цесте Р-
459 Тузла-Докањ-Шибошница дионица Јарићи-Ловачки дом Л=500,00 м, на основу Уговора бр. 05-05-186-
14/16 од 02.08.2016. године у вриједности од 330.871,00 КМ. У којој се још наводи да су предметни радови 
изведени у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту радова и без значајнијих примједби од 
стране надзорног органа и инвеститора. 
 
Како је предметном ТД захтјевано да се доставити оригинал или овјерену копију потврде коју је издао 
наручилац  (крајњи прималац), а која обавезно садржи:  

 назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,  
 предмет уговора   
 вриједност уговора, без зарачунатог ПДВ-а, 
 вријеме и мјесто извршења уговора; 
 број и датум уговора; 
 наводе о уредно извршеном уговору.  

Горе назначена потврда не садржи податке из којих би се прецизно, јасно и недвосмислено могао утврдити 
временски период у коме су предметни радови изведени, односно у коме је уговор реализован, као ни 
податак о вриједности уговора без зарачунатог ПДВ-а, па се овакав документ не може сматра валидним 
сходно чему оваквом потврдом предметна група понуђача није доказала да испуњава захтјевани услов из 
тачке 3.4.1. подтачка а)  
 
Тачком 3.4.2. подтачка б) у сврху доказивања испуњавања услова из тачеке 3.4.1 подтачка б) за грађевинског 
инжењера тражено је да понуђач достави овјерену копију личне лиценце за дипломираног инжењера 
грађевине који је овлаштен за извођење радова или надзор над извођењем радова из области нискоградње 
као и овјерену копију потврде о положеном стручном испиту из области нискоградње а предметна група 
понуђача је доставила сљедеће документе у сврху доказивања да располаже адекватним техничким особљем 
потребним ради реализације предметног посла, односно да има ангажованог грађевинског инжењера са 
положеним стручним испитом из области нискоградње и личном  лиценцом  за извођење радова из области 
нискоградње и то: 

- За грађевинског инжењера Александар (Неђо) Кецман, достављена је овјерена копија увјерења о 
положеном стручном испиту из струке грађевинарства, општи одсјек нискоградња и овјерена копија 
личне лиценце за извођење грађевинских радова и надзор; 

 
Како је предметном ТД захтјевано да се за грађевинског инжењера, сем овјерене копије дипломе о стеченом 
стручном звању грађевинског инжењера, достави овјерена копија личне лиценце за дипломираног инжењера 
грађевине који је овлаштен за извођење радова или надзор над извођењем радова из области нискоградње и 
овјерена копија потврде о положеном стручном испиту из области нискоградње, достављањем овјерене 
копије личне лиценце за извођење грађевинских радова и надзор  за горе наведено лице, предметна група 
понуђача није доказала да испуњава услов из тачке 3.4.1. подтачка б) који се односи на грађевинског 
инжењера јер није доставила доказе захтјеване тачком 3.4.2. подтачка б) који се односе на грађевинског 
инжењера. 
 
 
Поступак јавне набавке строго формалног карактера, па је понуђач био обавезан испунити постављени 
предметни услов и у сврху испуњавања истог доставити тражени документ а обзиром да исти није испунио 
наведене услове његова понуда се не може сматрати прихватљивом. Такође и КРЖ БиХ, филијала Бања Лука 
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је идентичног става у овом погледу па тако исти у Рјешењу број: ЈН2-02-07-1-2478-7/19 од 05.12.2019. године, 
на страни  6 и 7 истог наводи да понуђач није испнио услов техничке и професионалне способности јер у 
достављеној потврд није наведено вријеме извршења уговора као ни то да ли је укупна вриједност извршеног 
уговора са или без ПДВ-а, те да за дипломираног инжењера грађевине Александра Кецмана у складу са 
тендерском документацијом није приложена лична лиценца за дипломираног инижињера грађевине који је 
овлаштен за извођење радова или надзор над извођењем радова из области нискоградње . 

 
Према свему предње наведеном Комисија је предложила да се понуда предметног понуђача одбаци 

као неприхватљива. 
Понуда Групе понуђача  Доо „Интер-Градња“ Угљевик Доо „ Нискоградња-Марјановић“ Приједор  
није прихватљива из сљедећих разлога: 
Тачком 3.4.1, под тачка б) Понуђачи су дужни доказати да располажу образовним, професионалним и 
техничким особљем и то: 
-1 дипл.инг.грађевине, који посједује личну лиценцу за извођење радова или надзор над извођењем радова 
из области нискоградње, положен стручни испит из области нискоградње; 
 -1 грађевински техничар;  
 
Тачком 3.4.1. подтачка б) у сврху доказивања испуњавања услова из тачеке 3.4.1 подтачка б) за грађевинског 
инжењера тражено је да понуђач достави овјерену копију личне лиценце за дипломираног инжењера 
грађевине који је овлаштен за извођење радова или надзор над извођењем радова из области нискоградње 
као и овјерену копију потврде о положеном стручном испиту из области нискоградње а предметна група 
понуђача је доставила сљедеће документе у сврху доказивања да располаже адекватним техничким особљем 
потребним ради реализације предметног посла, односно да има ангажованог грађевинског инжењера са 
положеним стручним испитом и личном  лицнецом  за извођење радова из области нискоградње и то: 

- За грађевинског инжењера Сашу (Божидар) Бабића, увјерење о положеном стручном испиту из струке 
грађевинарства, смјер хидротехнички, одсјек хидротехнички и личну лиценцу за извођење 
грађевинских радова и надзор са мишљењем надлежног министарства да је Саша (Божидар) Бабић са 
предметном лиценцом овлаштен за извођење радова и надзор на пословима нискоградње, 
високоградње и хидроградње; 

- За грађевинског инжењера Мијић (Драгоја) Ведран, рођ, увјерење о положеном стручном испиту из 
струке грађевинарства, смјер општи одсјек организација грађења и надзор и личну лиценцу за 
извођење грађевинских радова и надзор са мишљењем надлежног министарства да је Мијић 
(Драгоја) Ведран са предметном лиценцом овлаштен за извођење радова и надзор на пословима 
високоградње, нискоградње и хидроградње; 

- За грађевинског инжењера Радишу (Славољуб) Лукић, увјерење о положеном стручном испиту из 
струке грађевинарства, смјер грађевинарство одсјек нискоградња и личну лиценцу за извођење 
грађевинских радова и надзор; 

Како је предметном ТД захтјевано да се за грађевинског инжењера, сем овјерене копије дипломе о стеченом 
стручном звању грађевинског инжењера, достави овјерена копија личне лиценце за дипломираног инжењера 
грађевине који је овлаштен за извођење радова или надзор над извођењем радова из области нискоградње и 
овјерена копија потврде о положеном стручном испиту из области нискоградње, достављањем претходно 
назначене документације  за горе наведена лица предметна група понуђача није доказала да испуњава услов 
из тачке 3.4.1. подтачка б) који се односи на грађевинског инжењера јер није доставила доказе захтјеване 
тачком 3.4.2. подтачка б) који се односе на грађевинског инжењера. 

 
 
Поступак јавне набавке строго формалног карактера, па је понуђач био обавезан испунити постављени 
предметни услов и у сврху испуњавања истог доставити тражени документ а обзиром да исти није испунио 
овај услов његова понуда се не може сматрати прихватљивом. Такође и КРЖ БиХ, филијала Бања Лука је 
идентичног става у овом погледу па тако исти у Рјешењу број: ЈН2-02-07-1-2477-7/19 од 05.12.2019. године, на 
страни  6. истог наводи да понуђач није испнио услов техничке и професионалне способности јер ни један од 
од наведених дипломираних грађевинских инжењера не испуњава услове предвиђене тендерском 
документацијом. 

 
Тачком 3.4.2. подтачка б) у сврху доказивања испуњавања услова из тачеке 3.4.1 подтачка б) за 

грађевинског техничара је тражено да се достави овјерена копија дипломе, а предметна група понуђача је 
доставила свеједочанство о завршеном ИВ степену образовања за грађевинског техничара Здравка Ђурића 
чиме није испунила тражени услов постављен у тендерској документацији. 
 
Обзиром да је поступак јавне набавке строго формалног карактера, понуђач је био обавезан испунити 
постављени предметни услов и у сврху испуњавања истог доставити тражени документ а обзиром да 
предметна група понуђача није испунила овај услов њихова понуда се не може сматрати прихватљивом. 
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Такође и КРЖ БиХ, филијала Бања Лука је идентичног става у овом погледу па тако иста у Рјешењу број: ЈН2-
02-07-1-2478-7/19 од 05.12.2019. године, на страни 5. и 6. наводи да понуђач није испунио услов техничке и 
професионалне способности којим је прописано да у сврху доказивања како исти има на располагању 
адекватно техничко особље потребно ради реализације предметне набавке достави овјерену копију дипломе 
о стеченом звању грађевинског техничара а понуђач је у конкретном случају доставио свједочанство о 
завршеном образовању за грађевинског техничара док је предметном ТД у конкретном случају тражено да се 
као доказ да понуђач располаже адекватним особљем потребним за реализацију предметне набавке достави 
оригинал диплома или овјерена копија дипломе о стеченом звању грађевинског техничара.   

 
Према свему предње наведеном Комисија је предложила да се понуда предметног понуђача одбаци 

као неприхватљива. 
 
Комисија је записнички утврдила  да је понуђач  Доо „Монт-Градња“ Угљевик једини квалификовани понуђач 
са прихватљивом понудом јер је понуду израдио на начин дефинисан тендерском документацијом и уз 
понуду доставио све захтјеване доказе о испуњавању свих услова тражених предметном тендерском 
документацијом.  
 
Комисија је примјењујући критериј за додјелу уговора из тачке 4.9. Тендерске документације „најнижа цијена 
прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи: 
 

 
 

Комисија је такође донијела Закључак којим је утврдила да је Тачком 4.7. тендерског документа предвиђено 

провођење Е-аукције након прегледа и почетне оцјене понуда, па је иста након прегледа достављених 

понуда, изврешене оцјене понуда наведених понуђача са аспекта њихове квалификованости за учешће у 

предметном поступку додјеле уговора за извођење радова који чине предмет набавке, донијела Закључак у 

складу са одредбом члана 3. (Унос и оцјена прихватљивих понуда) Правилника о условима и начину 

кориштења Е-аукције (Службени гласник БиХ број 66/16), којим је прописано да Уговорни орган не може 

заказати  Е-аукцију у поступку набавке уколико је за исту достављена само једна прихватљива понуда. Према 

предње наведеном Комисија предложила Уговорном органу да поступи у складу са чланом 69. Закона и 

поступак оконча додјелом уговора једином квалификованом понуђачу, тј. понуђачу „Монт-градња“ д.о.о. 

Угљевик, чија је понуда прихватљива. 
 
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 4.9.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 коначној оцјени понуда  
 

Одсјек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Назив понуђача 

Цијена из 
обрасца за 
цијену 
понуде(без 
ПДВ-а) Анекс-2 

Кориговане вриједности 
Кориговани 

износ цијене 
понуде 

Напомена 
Матем.гре

шке 
Попусти 

1 
Понуда понуђача Доо 
„Монт-Градња“ Угљевик  

114.509,73 КМ --- 
5.152,94 

КМ 
109,356,79 

КМ 
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____________________                                                                                       ____________________                  
                                                                                                                                    Василије Перић, дипл.ецц.                                                                                               
  
 
Достављено: 
 1.свим учесницима у поступку,                                                        
 2.у спис и 
 3.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.-     

 

 


