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На основу члана 82.став 3.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број: 97/16), члана 25 
и 70. Законао јавним набавкама БиХ (“Службени  гласник БиХ” број39/14), и приједлога Комисије за 
јавну набавку, Начелник Општине Угљевик,доноси сљедећу 
 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке 

 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова 
асфалтирању путева  на подручју општине Угљевик (према плану капиталних улагања општине Угљевик) 
и то: 

a) Грађевински радови на наставку асфалтирања  дионице локалног пута Л21, укупне дужине 770м, 
у МЗ Доња Крћина, 

b) Грађевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута М18-Чутурићи, укупне 
дужине 381м, у МЗ Угљевичка Обријеж, 

c) Грађевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута Л32-Остојићи,Љубојевићи, 
укупне дужине 275м, у МЗ Угљевичка Обријеж. 

d) Грађевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута Радовановићи-Николићи, 
Јовановићи, укупне дужине 655 м, у МЗ Тутњевац, 

e) Грађевински радови на асфалтирању путне дионице Л36-Лазаревићи, укупне дужине 960 м, у 
МЗ Доње Забрђе, 

f) Грађевински радови на наставку асфалтирања дионице локалног пута Л 7, Р459 (Мркодол) – 
Раскршће (Обренова Коса), укупне дужине 1155м, на подручју мјесних заједница Тутњевац и 
Доње Забрђе,  

g) Грађевински радови на асфалтирању путне дионице Л2-Петричевићи (Зекићи), укупне дужине 
228 м, у МЗ Доње Забрђе, 

h) Грађевински радови на асфалтирању путних дионица у засеоку Неџибовићи (Мезарје-
Неџибовићи у дужини од 160м и Неџибовићи-Јашаревићи у дужини од 70м), укупне дужине 230 
м, у МЗ Атмачићи-Јањари, 

i) Грађевински радови на наставку асфалтирања дионице локалног пута Л17-Ћирићи, укупне 
дужине 280м, у МЗ Богутово Село, 

j) Грађевински радови на асфалтирању улице Нова 3, укупне дужине 78м, у МЗ Сјевер, Угљевик, 
k) Грађевински радови на наставку асфалтирања улице Херцеговачке, укупне дужине 106м, у МЗ 

Сјевер, Угљевик, 
l) Грађевински радови на наставку асфалтирања улице Перике Тешића, укупне дужине 184м, у МЗ 

Угљевик Центар, Угљевик, 
и уговор се додјељује понуђачу Д.О.О.“Монт Градња“, као најбоље оцијењену понуду за укупну 
понуђену цијену у износу 779.712,55 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду. 
 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци 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 није дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача физички достави на протокол уговорног органа доказе тражене тачком  

4.1.тендерске документације и Анексом 4. тендерске документа из разлога достављања истих у 

предметној понуди. 

 

 

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.com, 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 за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова радова 
асфалтирању путева  на подручју општине Угљевик (према плану капиталних улагања општине Угљевик) 
и то: 

a) Грађевински радови на наставку асфалтирања  дионице локалног пута Л21, укупне дужине 770м, 
у МЗ Доња Крћина, 

b) Грађевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута М18-Чутурићи, укупне 
дужине 381м, у МЗ Угљевичка Обријеж, 

c) Грађевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута Л32-Остојићи,Љубојевићи, 
укупне дужине 275м, у МЗ Угљевичка Обријеж. 

d) Грађевински радови на асфалтирању дионице некатегорисаног  пута Радовановићи-Николићи, 
Јовановићи, укупне дужине 655 м, у МЗ Тутњевац, 

e) Грађевински радови на асфалтирању путне дионице Л36-Лазаревићи, укупне дужине 960 м, у 
МЗ Доње Забрђе, 

f) Грађевински радови на наставку асфалтирања дионице локалног пута Л 7, Р459 (Мркодол) – 
Раскршће (Обренова Коса), укупне дужине 1155м, на подручју мјесних заједница Тутњевац и 
Доње Забрђе,  

g) Грађевински радови на асфалтирању путне дионице Л2-Петричевићи (Зекићи), укупне дужине 
228 м, у МЗ Доње Забрђе, 

h) Грађевински радови на асфалтирању путних дионица у засеоку Неџибовићи (Мезарје-
Неџибовићи у дужини од 160м и Неџибовићи-Јашаревићи у дужини од 70м), укупне дужине 230 
м, у МЗ Атмачићи-Јањари, 

i) Грађевински радови на наставку асфалтирања дионице локалног пута Л17-Ћирићи, укупне 
дужине 280м, у МЗ Богутово Село, 

j) Грађевински радови на асфалтирању улице Нова 3, укупне дужине 78м, у МЗ Сјевер, Угљевик, 
k) Грађевински радови на наставку асфалтирања улице Херцеговачке, укупне дужине 106м, у МЗ 

Сјевер, Угљевик, 
l) Грађевински радови на наставку асфалтирања улице Перике Тешића, укупне дужине 184м, у МЗ 

Угљевик Центар, Угљевик, 
покренута је Одлуком о поновном покретању поступка јавне набавке број: 02-404-15/20 од 
11.02.2020.године. 
 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног  поступка за доставу понуда. 

Број обавјештења: 894-1-3-16-3-21/20 од 19.02.2020. године које је објављено у Службеном гласнику 
13/20 од 21.02.2020. године. 



Исправка за обавјештење о набавци 894-1-3-16-8-37/20 од 14.04.2020.године која је објављена 
у „Службеном гласнику БиХ“бр.:22/20 од 17.04.2020.године. 

Комисија за  отварање и оцјену понуда именована је Рјешењем број: 02-404-15/20 од  

16.04.2020.године. 

Комисија је дана 27.04.2020.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 одговарајуће записнике, у којима   је утврђено следеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда 2 (двије), 

-да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда, 

-да су понуде доставили следећи понуђачи: 
 
1. ДОО „Монт  Градња“ Угљевик, 

2. Д.Д. „Галакс-Нискоградња“ Брчко 

Анализом пристиглих понуда предметна комисија за Јавну набавку  установила је: 

Понуђач Доо „Монт-Градња“ Угљевик, је квалификовани понуђачи  са прихватљивом понудом, јер је 

доставио све доказе захтјеване ТД и понуду израдио у складу са условима из ТД. 

Да понуда понуђача Д.Д. „Галакс-Нискоградња“ Брчко није прихватљива из сљедећег разлога: 

Тачком 4.3. Техничка и професионална способност тендерске документације прописано је да понуђачи  
морају у складу са чланом 51. став 1); тачка а)  и б) Закона о јавним набавкама испунити сљедеће 
минималне услове: 

 

а)  Успјешно искуство на реализацији 1 ( једног ) уговора  на истим пословима који су предмет набавке 

(на асфалтирасњу путева)  или сличним пословима, а сличним пословима се сматра асфалтирање улица, 
асфалтирање паркинга, за период не дужи од четири године, рачунајући од дана објаве  обвјештења о 
набавци или од датума регистрације, односно почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно 
почео са радом прије мање од четири године, минималне финаснијске вриједности 500.000,00 КМ,  без 
зарачунатог ПДВ-а. 
 
Оцјена техничке и професионалне способности понуђача  ће се извршити на основу  доказа прописаних 
чланом 51.  став   1) ; тачка а) Закона о јавним набавкама и то  : 

 
- Листе-списка извршеног уговора на пословима који су предмет набавке (на асфалтирасњу 

путева)  или сличним пословима, а сличним пословима се сматра асфалтирање улица, 
асфалтирање паркинга,  за период не дужи од четири године, 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 четири године, минималне 
финансијеске вриједности 500.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. Уз листу-списак извршеног 
уговора понуђач је дужан доставити потврду друге уговорне стране, коју је издао наручилац 
радова-онај према коме је уговор извршен, а која обавезно садржи:  

 

 назив и сједиште уговорних страна,  
 предмет уговора,  
 вриједност уговора,  
 вријеме (период) и мјесто извршења-реализације уговора и  
 наводе о уредно извршеном уговору.  



У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране која није 
уговорни орган, важи изјава понуђача о уредно извршеном уговору, уз предочење доказа о учињеним 
покушајима да се таква потврда обезбједи; 
 

            ц) Понуђачи су дужни доказати да располажу образовним, професионалним и техничким особљем и то : 

 1 (један)  дипл.  инг. грађевине, који посједују личну лиценцу  за извођење радова из 
области нискоградње и положен стручни испит из области нискоградње и 

 1 (једног) грађевинског техничара. 

Понуђачи доказују да испуњавају услов из тачке 4.3 под   ц) достављањем : 
 -Потврде/увјерења издатог  од стране надлежног органа - Пореске управе у којој   је наведено да     
понуђач има запослено на неодређено вријеме захтијевано техничко особље  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,  
        - овјерена копија диплома за дипломираног   инг. грађевине,  
         -овјерена копије потврде о положеном стручном испиту за дипломираног.инг.грађевине из области 
нискоградње, 
-овјерена копија лиценце за дипломираног.инг.грађевине који је овлаштен за извођење радова из 
области нискоградње или за вршење надзора над извођењем радова из области нискоградње и  
-овјерена копија дипломе за грађевинског техничара. 
  
Документација из тачке 4.3. ове тендерске документације се доставља у оригиналу или овјереној копији. 
 
Уговорни орган задржава право провјере достављене документације. 
 
У случају да се не доставе докази  техничке и професионалне способности понуђача, захтијевани   тачком  
4.3.  ТД или се не доставе на начин како је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљег 
поступка оцјене понуда.  
 
Понуђач је дужан доставити у саставу понуде оригинале или овјерене копије докумената којим доказује 
техничку и професионалну способнот. 
 
Уговорни орган задржава право провјере достављене документације. 
У случају да понуђач  не достави захтијеване доказе, или их не достави на начин прописан тачком 3.4. 
тендерске документације,  његова понуда ће бити елиминисана из даљег поступка оцјене понуда. 
 
Увидом у Потврду о уредно извршеном уговору број: П-444/20 од 06.03.2020 Д.О.О Бинго Тузла утврђено 
је да је понуђач уредно, у складу са важећим прописима и стандардима из предметне области, 
благовремено у уговореним роковима, у периоду од 22.11.2017-26.10.2018. године, за уговорену 
вриједност у износу од 742.181,62 КМ са ПДВ-ом релизовао посао извођења радова на изградњи 
пословног објекта ТЦ Бинго Шамац, вањско уређење, водовод и канализација и израда саобраћајнице. 
 
Како је тачком 4.3. предметне ТД захтјевано Успјешно искуство на реализацији  1 (једног) уговора  на 
пословима изградње објеката из области нискоградње (на асфалтирасњу путева)  или сличним 
пословима, а сличним пословима се сматра асфалтирање улица, асфалтирање паркинга,  за период не 
дужи од четири године, 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 четири 
године, минималне финансијеске вриједности 500.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а утврђено је да 
претходно назначена потврда овог понуђача не испуњава задати услов из тачке 3.4. ове Тендерске 
документације.  
Наиме Потврда је издата за успјешну реализацију извођења радова на изградњи пословног објекта ТЦ 
Бинго Шамац, вањско уређење, водовод и канализација и израда саобраћајнице из чега се не може 
утврдити дали је обим послова на асфалтирању путева односно саобраћајница минималне финансијеске 
вриједности 500.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а  



Сходно свему предње наведеном Комисија сматра да понуду предметног понуђача треба одбацити као 
неуредну.  
 
Увидом у достављене доказе да располаже образовним, професионалним и техничким особљем из 
тачке 4.3. под Ц) ТД утврђено је да су достављени следећи докази: 
 

- Копија Дипломе о завршеном студију за стицање вискоке спреме на Грађевинском 
факултету у Сарајеву на име Шошкић (Александра) Горан рођен 19.09.1957.године,(овјерена 
копија 16.04.2020.године на основу копије овјерене 19.03.2009.године) 

- Копија Решења на име Горан (Александар) Шошкић дипл.инж.грађ ,рођен 19.09.1957.године 
за извођеје и надзор над извођењем извођењем објеката нискоградње, број 
регистра:1708/98, број протокола:01-841/97 од 06.11.1998.године издато од стране 
Министарства за урбанизам,стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију 
РС, ,(овјерена копија 16.04.2020.године на основу копије овјерене 19.03.2009.године) 

- Копија Лиценце на име Горан (Александар) Шошкић дипл.инж.грађ ,рођен 
19.09.1957.године за извођење грађевинских радова на објектима нискоградње и надзор, 
број лиценце: ФЛ-6625/16, број протокола:15.02-361-2504/16 од 02.12.2016.године издато 
од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС,(овјерена 
копија 16.04.2020.године на основу копије овјерене 29.12.2016.године) 

 
- Копија Дипломе о завршеном студију за стицање вискоке спреме на Грађевинском 

факултету у Сарајеву на име Аџић (Живко) Живко рођен 17.08.1944.године, (овјерена копија 
16.04.2020.године на основу копије овјерене 30.10.2017.године), 

- Копија Увјерња о положеном стручном испиту из области урбанизма, пројектовања и 
грађења на име Аџић (Живко) Живко рођен 17.08.1944.године из струке грађевинске, смјера 
грађевинског, подручја организација грађења и надзор градилишта, Број:13/3-153-25/77 у 
Сарајеву 27.04.1977.године, (овјерена копија 16.04.2020.године на основу копије овјерене 
30.10.2017.године), 

- Копија Решења на име Аџић (Живко) Живко рођен 17.08.1944.године  за грађење и надзор 
над грађењем објеката нискоградње, број регистра:1398/98, број протокола:01-735/98 од 
16.06.1998.године издато од стране Министарства за урбанизам,стамбено-комуналне 
дјелатности, грађевинарство и екологију РС (овјерена копија 16.04.2020.године на основу 
копије овјерене 30.10.2017.године), 

- Копија Рјешења на име Аџић (Живко) Живко рођен 17.08.1944.године  за израду техничке 
докумензациј, фаза нискоградње и надзор над грађењем објеката, број регистра: 3806/01, 
број протокола:01-1112/01 од 28.08.2001.године издато од стране Министарства за 
урбанизам,стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију РС 

- Копија Лиценце на име Аџић (Живко) Живко рођен 17.08.1944.године  за извођење 
грађевинских радова и надзор, број лиценце: ФЛ-7861/18, број протокола:15.02-361-369/18 
од 27.04.2018.године издато од стране Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију РС, 
 

- Копија Дипломе о звршеној средњој стручној школи, грађевински техничар ИВ степен, на 
име Тривић Ђарко рођен 01.04.1996.године. 

 
Како је у сврху доказивања да испуњавају услов из тачке 4.3 под   ц) Тендерске документације тражено је 
да се достави: 
Потврде/увјерења издатог  од стране надлежног органа - Пореске управе у којој   је наведено да     
понуђач има запослено на неодређено вријеме захтијевано техничко особље  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,  
        - овјерена копија диплома за дипломираног   инг. грађевине,  
         -овјерена копије потврде о положеном стручном испиту за дипломираног.инг.грађевине из области 
нискоградње, 
-овјерена копија лиценце за дипломираног.инг.грађевине који је овлаштен за извођење радова из 
области нискоградње или за вршење надзора над извођењем радова из области нискоградње и  



-овјерена копија дипломе за грађевинског техничара. 
 
Наиме из достављених доказа се не може утврдити да понуђач располаже образовним, 
професионалним и техничким особљем јер за дипл.  инг. грађевине Шошкић (Александра) Горан није 
достављен важећи доказ о положеном стручном испиту из области нискоградње, даље за дипл.  инг. 
грађевине Аџић (Живко) Живко није достављен важећи доказ о положеном стручном испиту из обалсти 
нискоградње и лиценца  за извођење радова из области нискоградње. 
 
Комисија је примјењујући критериј за додјелу уговора из тачке 5.8. Тендерске документације „најнижа 
цијена прихватљиве понуде“ а у складу са Закључком бр. 1 из тачке 22. Записника о прегледу и оцјени 
понуда број 02-404-15/20 од  27.04.2020. године а како слиједи сачинила ранг листу: 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку за јавну набавку радова радова асфалтирању путева  на 

подручју општине Угљевик (према плану капиталних улагања општине Угљевик), именована Рјешењем 

Начелника Општине 02-404-15/20 од 16.04.2020.године, предложила је да се Уговор о набавци радова 

додјели понуђачу : понуђачу: Доо „Монт Градња“ Угљевик јер сматра да је предметна понуда 

одговарајућа и достављена од стране квалификованог понуђача. 

 
У поступку оцјене проведеног поступка, утврђено је да нема разлога, неправилности нити пропуста у 

раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије. 

Из наведених разлога, примјеном одредби члана 64.став 1. тачка б.Закона о јавним набавкама БиХ 
(Службени гласник БиХ 39/14) и тачке 4.8.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. 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда. 

 

Обрађивач: 

____________________ 

 

Одсијек 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.Одсијеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.-                                                        

Назив понуђача Цијена из обрасца 
понуде (без ПДВ-а) 

Кориговане вриједности Кориговани износ 
цијене понуде 

(без ПДВ-а) 

Напомена 

Матем. 
грешке 

Попусти 

1 
ДОО“Монт 
Градња“Угљевик 

779.712,55 - - 779.712,55 - 


