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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-404-109-2/20 
Датум, 11.08.2020.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  ЛОТ-2 Израда пројектно техничке-документацији 
за реконструкцију дијела улица Прве Мајевичке  бригаде и Ђуре Бижића као и пјешачког 
прелаза (раскрснице) преко магистралног пута М18 Тузла-Бијељина у МЗ Угљевик Сјевер, 
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.opstinaugljevik.net, 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 ЛОТ-2 Израда пројектно техничке-документацији за 
реконструкцију дијела улица Прве Мајевичке  бригаде и Ђуре Бижића као и пјешачког 
прелаза (раскрснице) преко магистралног пута М18 Тузла-Бијељина у МЗ Угљевик Сјевер 
покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404-109/20 од 
06.07.2020.године.    
  
Јавна набавка је спроведена путем отворени поступак за набавку услуга.  
 
Обавјештење о набавци под бројем 894-1-2-64-3-68/20 објављен на порталу јавних 
набавки дана 08.07.2020.године и у (Сл.гласнику БиХ) бр.41/20 објављен дана 
10.07.2020.г. 
 
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем Начелника број: 02-404-109/20 од 
06.07.2020.године, је дана 10.08.2020. године доставила Извјештај о оцјени понуда са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача. 
 
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“МС 
Хидро“Бијељина 
-да су благовремено запримљене све пристигле понуде 1 (једна), 
-да нема неблаговремено запримљених понуда,  
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-да понуђач: Доо“МС Хидро“Бијељина Доо“МС Хидро“Бијељина није квалификовани 
понуђач из следећег  разлога: 
 
Тендерском документацијом у тачки  4.4.1.под  б) понуђач треба испунити сљедеће 
минималне услове: 
б) Понуђачи су дужни доказати да располажу образовним, професионалним и 
техничким особљем и то : 

- Понуђачи су дужни доказати да располажу образовним, професионалним и 
техничким особљем за ЛОТ 2. и то : 

1  Дипломирани инг.грађевине, који посједују личну лиценцу за израду техничке 
документације фаза нискоградње и надзор издату од надлежног Министрства 

б)Понуђачи доказују да испуњавају услов из тачке 4.4.1. под  б) достављањем : 
 

• Потврде/увјерења издато  од стране надлежног органа - Пореске управе у којој  је 
наведено да понуђач   има запосленог дипломираног  инг. грађевине, за сваки 
ЛОТ засебно не  старија/е од дана објављивања  обавјештења о набавци или 
уговор по другом правном основу којим ангажује захтијевано техничко особље за 
реализацију уговора у складу са чланом 204. И 205. Закона о раду Републике 
Српске , а који мора садржати све елементе прописане наведеним члановима 
Закона о раду, 

     • копије дипломе  за дипломираног  инг. грађевине,  
     • копије личне лиценце за дипломираног  инг. грађевине који је овлаштен за израду 
техничке документације. 
 
Како понуђач Доо “МС Хидро“ Бијељина за ЛОТ 2 у понуди није доставио захтјеване 
доказе поступљено је у скалду са тачком 4.4.5. Тендерске документације  “У случају да 
понуђач  не достави захтијеване доказе, или их не достави на начин прописан тачком 
4.4. тендерске документације,  његова понуда ће бити елиминисана из даљег поступка 
оцјене понуда”. 
 
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 
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____________________                                                                             ____________________                  
 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.-     


