
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-211/20 
Датум, 16.12.2020.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 

и то: 1. Грађевински радови на асфалтирању некатегорисаног пута Нова траса Р-459-Сокићи у 

Угљевик Селу; 2. Грађевински радови на асфалтирању дијела некатегорисаног пута Р-459-

Милановићи у Доњој Трнови; 3. Грађевински радови на изградњи АБ коловоза на успону 

некатегорисаног пута Л-21-гробље (поддионица Лазићи) у Горњој Крћини;, и уговор се додјељује 

понуђачу „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик за понуђену цијену у износу од: 130.167,31  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 пријема обавијештења о доношењу одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 
 
Одабрани понуђач је доставио доказе тражене тачком 4.1.2. Тендерске документације чиме се 
ослобађа обавезе достављања назначене документације. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао 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 

 

http://www./


Поступак јавне набавке радова и то: 1. Грађевински радови на асфалтирању некатегорисаног 
пута Нова траса Р-459-Сокићи у Угљевик Селу; 2. Грађевински радови на асфалтирању дијела 
некатегорисаног пута Р-459-Милановићи у Доњој Трнови; 3. Грађевински радови на изградњи 
АБ коловоза на успону некатегорисаног пута Л-21-гробље (поддионица Лазићи) у Горњој 
Крћини; покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-404-211/20 
од 04.11.2020.године. 
 
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка за доставу понуда. 
 
Обавјештење о набавци број: 894-1-3-122-3-134/20 објављено на Порталу јавних набавки дана 
05.11.2020. године и у „Службеном гласник БиХ“ бр: 73/20 од 13.11.2020.године. 
 
Комисија за  јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-211/20 од 19.11.2020.године. 
 
Комисија је дана 11.12.2020.године доставила Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-404-
211/20 од 11.12.2020. 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 2 (двије), 
-да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда. 
-да су понуде доставили сљедећи понуђачи: 
1. „Галаx нискоградња“ д.о.о. Брчко, и 
2. „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик. 
 
-Комисија је даље записнички утврдила сљедеће: 
 
Да понуда понуђача „Галаx нискоградња“ д.о.о. Брчко није прихватљива из сљедећих разлога: 

Увидом у понуду понуђача „Галаx нискоградња“ д.о.о. Брчко Комисија је записнички утврдила 

како иста садржи низ недостатака а који се огледају у сљедећем: 

 Тачком 4.1. Тендерске документације је утврђено да у сврху доказивања личне 

способности понуђач мора испунити сљедеће услове:  

a) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  

b) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у 
поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

c) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 
прописима  земље у којој је регистрован; 



d) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.  

 

а тачком 4.1.1. ТД да у сврху испуњавања предмтних услова мора доставити Изјаву овјерену код 

надлежног органа или нотара да се на њега не односе предметни услови из тачке 4.1. ТД од а) до 

д) која не може бити старија од дана објављивања Обавјештења о набавци. Увидом у понуду 

предметног понуђача, на страни 11. и 12. исте Комисија је записнички утврдила да је понуђач 

доставио Изјаву која није овјерена сходно чему Комисија констатује да исти није испунио горе 

назначени услов из тачке 4.1. ТД а што представља разлог за његову дисквалификацију.    

 Тачком 7.13. Сукоб интереса подтачка 7.13.1. је прописано да је понуђач дужан уз понуду 
доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим 
радњама чији је циљ корупција у јавној набавци, писмена изјава мора бити правилно 
попуњена и  овјерена од стране надлежног органа (орган управе или нотар). Писмена 
изјава је саставни дио тендерске документације –Анекс 5 а тачком 5.2.3. је прописано шта 
свака понуда мора најмање садржавати и између осталог и овјерену Изјаву из Анекса 5 ТД 
те да ће понуда која не садржи тражене документе из ове подтачке ТД бити одбачена као 
неприхватљива. 
  
Како је увидом у понуду предметног понуђача „Галаx нискоградња“ д.о.о. Брчко, на страни 
13. исте Комисија записнички утврдила да је овај понуђач доставио Изјаву која није 
овјерена сходно чему Комисија констатује да понуђач није испунио предметни услов а што 
је елиминаторни разлог у поступку предметне набавке. 

 

 Тачком 4.2. Способност за обављање професионалне дјелатности подтачка 4.2.1. ТД је 
прописано да понуђачи морају бити регистровани за обављање дјелатности која је 
предмет јавне набавке а подтачком 4.2.2. је утврђено да у сврху доказивања 
професионалне способности понуђачи требају уз понуду доставити доказ о регистрацији у 
одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у којој су регистровани 
или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово 
право да обављају професионалну дјелатност, која је предмет набавке. 
За понуђаче из БИХ је утврђено да је понуђач у сврху доказа о испуњавању услова из члана 
46. Закона дужан доставити Актуелни извод из судског регистра или изјаву/потврду 
надлежног органа из које се види да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која 
је предмет ове набавке. 
Подтачком 4.2.3. ТД је прописано да докази који се достављају морају бити оригинали или 
овјерене фотокопије а подтачком 4.2.4. да у случају да се не доставе назначени докази 
способности за обављање професионалне дјелатности из ове тачке ТД или се не доставе 
на начин како је то напријед тражено понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због 
неиспуњавања наведених услова за квалификацију.  



Увидом у понуду предметног понуђача утврђено је да исти није доставио назначене 
доказе потребне у сврху доказивања испуњавања услова за обављање професионалне 
способности а што је разлог за његову дисквалификацију из поступка предметне набавке. 

 

 Тачком 4.3. Економска и финансијска способност понуђача, члан 47. ЗЈН-а БиХ подтачка 
4.3.1. под а) је прописано да понуђачи морају имати трансакциони рачун/трансакционе 
рачуне отворен/отворене код пословне банке који није/нису био/били блокирани у 
протеклих 6 мјесеци, рачунајући од дана објављивања обавјештења о набавци а 
подтачком 4.3.2. под б) је дефинисано да ће се оцјена економског и финансијског стања 
понуђача извршити на основу достављених обичних копија сљедећих докумената и то:  
- Извјештаја о историји статуса рачуна пословног субјекта који је издат од стране 

Централне банке БиХ након објављивања обавјештења о предметној набавци; 
- Потврда/потврде пословне банке/пословних банака или друге овлаштене финансијске 

институције из земље из које понуђач долази издате након објављивања обавјештења 
о набавци на порталу Јавних набавки а којом потврдом се потврђује да трансакциони 
рачун није био блокиран најмање 6 мјесеци, рачунајући од дана објаве обавјештења о 
набавци на Порталу Јавних набавки,  

а тачком 5.2.3. је прописано шта свака понуда мора најмање садржавати и између осталог 

и копије докумената о испуњености услова економске способности из члана 47. ЗЈН-а БиХ 

те да ће понуда која не садржи тражене документе из ове подтачке ТД бити одбачена као 

неприхватљива. 

Увидом у понуду предметног понуђача утврђено је да исти није доставио назначене 
доказе потребне у сврху доказивања испуњавања услова економске способности из члана 
47. ЗЈН-а БиХ а што је разлог за његову дисквалификацију из поступка предметне набавке. 
 

 Тачком 4.4.Техничка и професионална способност (члан 51. Закона) под а, б и ц ТД је 
дефинисано сљедеће: 

 
Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи морају испунити постављене  

минималне услове, који су према врсти и обиму радова неопходни за континуиран, несметан и 

прије свега оптималан  процес извођења радова. Понуђач ће бити дисквалификован из даљег  

поступка оцјене понуда,  ако  не испуни слиједеће минималне услове, а који ће се потврдити са 

доказима из члана 51. Закона о јавним набавкама БиХ : 

а)  Успјешно искуство на реализацији 1 ( једног ) уговора на пословима асфалтирања  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 
60.000,00 КМ  без зарачунатог ПДВ-а.  

 
б) Понуђачи су дужни доказати да имају на располагању моторне грађевинске машине које 

учествују у саобраћају и техничку опрему у сврху извршења уговора и то : 
1)моторне грађевинске машине: 
- камион кипер носивости од 12 до 16 тона .......4 комада, 



-багер точкаш ......2 комада, 
-комбинована радна машина скип тежине од 9 до 10 тона.....1 комад, 
-грејдер максималне тежине 16 тона....1 комад. 
2)техничка опрема : 
-ваљак вибрациони са глатким жељезним ваљцима тежине од 2,8 до 4 тоне....2 комада, 
- ваљак вибрациони комбинација гума ваљица тежине од 3 до 4,5 тона.....1 комад, 
- ваљак вибрациони са жељезним ваљцима тежине од 6 до 8 тона....1 комад, 
-финишер радне ширине од 2,5 до 5 метара.....1 комад 
 

             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. 

Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу сљедећих 
доказа из члана 51.  Закона о јавним набавкама БиХ : 
 

a) Листе-списка извршеног уговора на пословима 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 60.000,00 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 да се таква потврда обезбједи; 
 
 

b) Понуђачи доказују да испуњавају услов из тачке 4.3.   б)  достављањем :  
-овјерених копија важећих саобраћајних дозвола за моторне грађевинске машине које 
учествују у саобраћају, 

 -овјерене копије важећих  употребних дозвола  за техничку опрему. 
 
За захтијеване моторне грађевинске машине и техничку опрему коју понуђач не посједује у 
сталном власништву може да приложи уговор о изнајмљивању,  у којем ће се навести да се 
изнајмљују за потребе предметне набавке и на период   реализације уговора. Уз уговор о 
изнајмљивању обавезно доставити и захтијеване саобраћајне и употребне дозволе. 
 



      ц)  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  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/свједочанства 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.  
 
Увидом у понуду предметног понуђача Комисија је утврдила како исти није доставио нити један 
од захтјеваних доказа а што представља разлог за дисквалификацију истог из даљег поступка 
додјеле уговора за предметну набавку. 
 
 

 Тачком 6.4. Нацрт уговора ТД дефинисано је саставни дио ове тендерске документације је 
Нацрт оквирног споразума– Анекс 7, у који су унијети сви елементи из тендерске 
документације. Понуђачи су дужни уз понуду доставити Нацрт уговора у који су унијели 
податке из своје понуде, те исти потписали и овјерили.  
Уколико понуђач не достави нацрт уговора или исти исти не достави на начин дефинисан 
претходним ставом ове тачке тендерске документације, његова понуда ће бити искључена  
из даљег поступка оцјене понуда. 
Увидом у понуду предметног понуђача, на страни 15,16 и 17 Нацрт оквирног споразума 

Анекс 7 Комисија је записнички утврдила како је исти пропустио да попуни поља 

предвиђена за унос података о понуђачу у преамбули и одредби члана 1, податке 

предвиђене за унос цијене радова у одредби члана 3. и податке о броју трансакционог 

рачуна предвиђене за унос у пољу садржаном у одредби члана 7. Нацрта оквирног 

споразума а што представља разлог за дисквалификацију овог понуђача. 

 Тачком 7.1.Гаранција за озбиљност понуде ТД је утврђено сљедеће: 
 
7.1.1.Гаранција за понуду се мора доставити заједно са понудом понуђача, а према обрасцу који је 
дат у прилогу овог тендерског документа. Гаранција за понуду доставља се у форми безусловне 
банкарске гаранције на износ од 1 % од процијење вриједности предмета набавке без ПДВ-а. 
Банкарска гаранција се доставља у облику оригиналног документа. Банкарска гаранција мора бити 



валидна током цијелог периода важења понуде Околности под којима се износ гаранције за 
понуду враћа или задржава су утврђени у подзаконским актима, односно Правилником о облику 
гаранције за озбиљност понуде и добро извршење уговора. 
7.1.2.Уговорни орган може захтјевати продужење гаранције за озбиљност  понуде, те ће се у том 
случају писмено обратити понуђачима за продужење. У случају да понуђачи не доставе писмену 
сагласност за продужење гаранције за озбиљност понуде, као и продужену гаранцију за 
озбиљност  понуде на рок који је утврдио уговорни орган, сматраће се да понуђач је одустао од 
поступка јавне набавке. 
7.1.3.Уколико гаранцију за озбиљност  понуде доставља група понуђача, гаранцију за озбиљност  
понуде може доставити један члан групе, више чланова групе или сви чланови групе. 
7.1.4.Гаранција за понуду се доставља се у оригиналу, затвореној пластичној фолији (која се нпр. 
на врху затвори наљепницом на којој је стављен печат понуђача или се отвор на фолији затвори 
јамствеником, а на мјесто везивања залијепи наљепница и отисне печат понуђача) и увезана у 
цјелину чини саставни дио понуде. Гаранција не смије бити ни на који начин оштећена (бушењем 
и сл.) јер пробушена или оштећена гаранција се не може наплатити. Уколико гаранција за понуду 
није достављена на прописан начин таква понуда ће бити одбачена. 
 
Увидом у понуду понуђача „Галаx нискоградња“ д.о.о. Брчко Комисија је утврдила да његова 
понуда не садржи захтјевану гаранцију а који пропуст чини истог понуђача неквалификованим за 
поступак предмет набавке. 
 
Сходно свему предње наведеном Комисија је записнички утврдила да понуда понуђача „Галакс 
нискоградња“ д.о.о. Брчко садржи низ недостатака који су подробно претходно горе наведени а 
који овог понуђача чине неквалификованим према чему је Комисија предложила уговорном 
органу да понуду предметног понуђача одбаци као неуредну и истог дисквалификује из даљег 
поступка додјеле уговора за ову набавку. Уговорни орган је према свему предње наведеном у 
цјелости прихватио приједлог Комисије и понуду понуђача „Галаx нискоградња“ д.о.о. Брчко 
одбацио као неуредну те истог дисквалификовао из даљег поступка додјеле уговора за предметну 
набавку. 
 
 
-Комисија је записнички утврдила да је понуђач: „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик квалификован 
понуђач јер је доставио све захтјеване доказе и понуду израдио на начин одређен тендерском 
документацијом али је овај понуђач доставио понуду за предметну набавку у висини износа од 
130.167,31 КМ без ПДВ-а а који износ је за 7.842,21 КМ без ПДВ-а већи од процијењене 
вриједности набавке која износи 122.325,10 КМ без ПДВ-а па је Комисија Приједлогом број: 02-
404-211/20 од 16.12.2020. године предложила уговорном органу да се одобре потребна додатна 
средства ради успјешне реализације предметне набавке или да се у супротном поступак за исту 
поништи. Уговорни орган је сходно оваквом чињеничном стању, на основу захтјева Комисије, 
дао Сагласност број 02-404-211/20 од 16.12.2020. године Република Српска Општина Угљевик 
Начелник општине за одобрење додатних средстава у висини износа од 7.842,21 КМ без ПДВ-а 
потребних ради успјешне реализације предметне набавке.  
 
 
Комисија је примјењујући критериј за додјелу уговора из тачке 5.8. Тендерске документације 
„најнижа цијена прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи: 
 
 



 
 
Како је у предметном поступку јавне набавке предвиђена е-аукција а за исту набавку је 
достављена само једна прихватљива понуда, Комисија именована рјешењем Начелника општине 
број 02-404-211/20 од 19.11.2020. године је након извршеног прегледа и почетне оцјене понуда, 
записнички закључцима, предложила Одјеску за јавне набавке инвестиције и надзор уговорног 
органа да се у складу са одредбом члана 3. Став 3. (Унос и оцјена прихватљивих понуда) 
Правилника о условима и начину кориштења Е-аукције (Службени гласник БиХ број 66/16), не 
заказује Е-аукција за предметну набавку већ да се у смислу члана 69. Закона о јавним набавкама 
додјели уговор једином понуђачу који је доставио прихватљиву понуду за предметну набавку 
сљедећих радова: 1. Грађевински радови на асфалтирању некатегорисаног пута Нова траса Р-459-
Сокићи у Угљевик Селу; 2. Грађевински радови на асфалтирању дијела некатегорисаног пута Р-
459-Милановићи у Доњој Трнови; 3. Грађевински радови на изградњи АБ коловоза на успону 
некатегорисаног пута Л-21-гробље (поддионица Лазићи) у Горњој Крћини; и то понуђачу: „Монт-
градња“ д.о.о. Угљевик  јер сматра да је предметна понуда, понуда са прихватљивом 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. 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 
евентуално заинтересованим субјектима, 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 
 

 

Одсјек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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 „Монт-градња“, 
Угљевик 

 
130.167,31 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



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

 


