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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-109-2/20 
Датум, 22.10.2020.године 

 
 

На основу  члана 82.став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 
97/16), члана 69.став 1. тачка б), а у вези става 2. тачка д), члана 70. став 1. и  4. Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ) и приједлога Комисија за отварање, 
преглед, оцјену и  упоређивање понуда, Начелник Општине Угљевик, доноси сљедећу 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о поништењу поступка јавне набавке 

 
Члан 1. 

Поништава се поступак јавне набавке  набавке  грађевинских радова: реконструкције 
макадамских  путева на подручју општине Угљевик, а у складу са чланом 69.став 2. тачка 
д ) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), јер ниједна од примљених 
понуда  није прихватљива. 
                                                                         Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити на веб страници 
www.опстинаугљевик.нет, 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 грађевинских радова: реконструкције макадамских  путева на 
подручју општине Угљевик покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 
број 02-404-150/20 од 24.08.2020.године.    
  
Јавна набавка је спроведена путем отворени поступак за набавку радова.  
 
Обавјештење о набавци под бројем 894-1-3-84-3-92/20 објављен на порталу јавних 
набавки дана 24.08.2020.године и у (Сл.гласнику БиХ) бр.53/20 објављен дана 
28.08.2020.г. 
 
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем Начелника број: 02-404-150/20 од 
17.09.2020.године, је дана 21.10.2020. године доставила Извјештај о оцјени понуде са 
препоруком. 
 
У поступку по Извјештају о раду, утврђено је да је Комисија благовремено и правилно 
извршила отварање и оцјену понуда, о чему је сачинила одговарајући записник у којима 
је утврђено сљедеће: 
да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна)  и то понуде понуђача: ДОО “Монт Градња“ 
Угљевик. 
-да су благовремено запримљене све пристигле понуде 1 (једна), 
-да нема неблаговремено запримљених понуда,  
-да понуђач: ДОО “Монт Градња“ Угљевик није квалификовани понуђач из следећег  
разлога: 
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Тендерском документацијом у тачци 5.8.Критериј за додјелу уговора и 5.8.1.Критериј за 
додјелу уговора је најнижа цијена прихватљиве понуде. 
Најнижом цијеном прихватљиве понуде се сматра збир свих јединичних цијена. 
Техничком спецификацијом су обухваћене све позиције радова за којима ће се у периоду 
трајања оквирног споразума појавити потреба за извођењем и за исте се планира 
закључивање појединачних уговора. 
За све јединичне цијене уговорни орган је направио процијењену вриједност. 
У случају да понуђач за било коју ставку из техничке спецификације понуди већу 
јединичну цијену од њене процијењене вриједности његова понуда ће бити 
елиминисана из даљег поступка оцјене понуда. 
Наведени понуђач својом понудом  у техничкој спецификацији  табеле код позиције 8 
„Доградња основног тампонског слоја и израда завршног тампонског слоја од 
дробљеног камена (ризла кречњачког поријекла) (0-60 мм) и (0-30 мм) са прописним 
набијањем, обрачун у збијеном стању.“ је понудио јединичну цијену без ПДВ-а по 
јединици мјере у износу од 48,00 КМ, а у техничкој спецификацији Анекс 1 ТД је за 
неведену позицију  процјењена вриједност по јединици мјере 35,00 КМ те из наведеног 
разлога се елиминише из даљег поступка оцјене понуде како је назначено тачком 5.8.1 
ТД 
 
 
У поступку је утврђено да је комисија у свему правилно поступила те да је препорука о 
поништењу поступка јавне набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским и интерним актима и тендерском документацијом. 
 
Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије, те је одлучено као у 
диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 
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. 
 
Понуђач:  
Обрађивач: 
__________________ 

 
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.-     


