
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-32 /20 

Датум, 30.03.2020. године 

 

 

 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),члана 69. став 1.тачка б), члана 25. Члана, 70. став 1. и 

став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник БиХ“, број: 39/14)  Начелник Општине 

Угљевик,    д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

 

Члан 1. 

Поништава се Тендерска документација интерни број:02-404-32/20 од 

19.03.2020.године и Обавјештење о набавци набавке услуга за израду пројекта 

саобраћајне сигнализације и опреме на подручју насељеног мјеста Угљевик број: 894-1-2-

29-3-29/20, објављено је на Порталу јавних набавки дана 20.03.2020.године и 

Службеном Гласнику БиХ број:19/20 од 27.03.2020.године а у складу са чланом  69. 

став 1.  тачка б) и став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, 

број:39/14), због доказивих разлога који су изван контроле уговорног органа и који се 

нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке. 

    

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим потенцијалним 

понуђачима који су преузели тендрску документацију, у складу са чланом 70.став 2. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ће се објавити на веб-страници www.opstinaugljevik.net, истовремено с 

упућивањем потенцијалним понуђачима који су преузели тендерску документацију у 

складу са чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

http://www.opstinaugljevik.net,/


Поступак јавне набавке набавке услуга за израду пројекта саобраћајне сигнализације и 

опреме на подручју насељеног мјеста Угљевик, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне  набавке број: број:02-404-32/20 од 16.03.2020.године. 
 
Јавна набавка је покренута путем отвореног поступка. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 5.800,00КМ. 
Обавјешење о набавци број: 894-1-2-29-3-29/20, објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 20.03.2020.године и Службеном Гласнику БиХ број: 19/20 од 
27.03.2020.године. 
 
Слиједећи понуђачи преузели су тендерску документацију:  
Назив понуђача који је преузео тендерску документацију ИДБ/ЈИБ Датум и вријеме 
преузимања: 
1 ДИНЕЦО Д.О.О. 4401871200008 20.3.2020. 9:00:11  
2 ЕКАПИЈА ДОО 4950134590001 20.3.2020. 9:00:13  
3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА "ЗЕНИЦА" Д.О.О. 
ЗЕНИЦА 4218080080000 20.3.2020. 9:13:02  
4 ББС ЕУРОПЕ 4403188520008 20.3.2020. 9:14:19  
5 "СМАЈИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО 4245078150006 20.3.2020. 12:17:25  
6 ИНК ЦОНСТРУЦТОР, ДОО БАЊА ЛУКА 4403095430009 20.3.2020. 13:47:58  
7 ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" БАЊА ЛУКА 4400918310005 20.3.2020. 16:06:53  
8 "НТСИ - ИНСТИТУТ" Д.О.О ЗА ПОСЛОВНО САВЈЕТОВАЊЕ И САОБРАЋАЈНИ 
ИНЖИЊЕРИНГ 4202195990006 22.3.2020. 14:08:11  
9 ПРО ВИА Д.О.О. БИЈЕЉИНА 4402823600009 23.3.2020. 0:58:43  
10 ХКП ЦОНСУЛТИНГ 4403673900005 23.3.2020. 10:21:28  
11 УРБИС ЦЕНТАР 4403168840006 24.3.2020. 15:01:31  
12 ИНТЕР-ГРАДЊА 4403752440001 27.3.2020. 11:44:57 
 
Тендерском документацијом  предметног поступка као и  тачком ИВ. 7. Обавјештења 
о набавци број: 894-1-2-29-3-29/20 предвиђено је јавно отварање понуда за дан: 
08.04.2020.године у 12:00 сати. 
Како је било неопходно извршити исправку и допуну обавјештења о набавци у дијелу 
„Измјена поступка“  није било могуће креирати измјену или ново обавјештење 
будући да систем портала јавних набавки није дозвољавао креирање измене или 
новог  обавјештења, односно измјену обавјештења о набавци у дијелу „Е-аукција“ 
приказујући грешку да наведена измјена није могућа у наведеној фази поступка.  
 
Како је обавјештење о набавци објављено дана 20.03.2020.године број: 894-1-2-29-3-
29/20, објављено је на Порталу јавних набавки и Службеном Гласнику БиХ број: 19/20 
од 27.03.2020.године. је наведено провођење е-аукције, а у складу са чланом 2. Став 
3. (Услови за примјену е-аукције)  Правилника о условима и начину кориштења Е-
аукције (Службени гласник БиХ 66/16,  Е-аукција није могућа уколико су предмет 
набавке уговори о услугама и уговори о радовима чији је предмет интелектуални рад, 
као што је пројектовање радова, јер се такве понуде не могу рангирати примјеном 
метода аутоматског електронског оцјењивања, обзиром да је у предметном поступку 
ријеч о набавци „услуга за израду пројекта саобраћајне сигнализације и опреме на 



подручју насељеног мјеста Угљевик“  а због не могућности измјене обавјештења о набавци у 
дијелу за е-аукцију поступак се поништава. 
У складу са одербама члана 69. став 1.  тачка б) и став 3. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број:39/14), дефинисано је да се поступак јавне набавке 
може отказати  због доказивих разлога који су изван контроле уговорног органа и 
који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке. 
 
Доказиво је да Уговори орган за предметни поступак није имао могућност измјене 
обавјештења у дијелу за провођење, односно не предвиђање  е-аукције. У 
конкретном случају испуњени су услови за отказивање поступка јавне набавке из 
разлога који су ван контроле Уговорног органа, а тичу се примјене Правилника о 
условима и начину кориштења Е-аукције. 
 
 
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 1.  тачка б) и став 3.  Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине, одлучено је као у члану 1. Ове Одлуке. 
 
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. 
 

Обрађивач: 

________________ 

 

 

Одсијек за јавне набавке,                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           
       инвестиције и надзор                                 

________________________                                                   _____________________                                                                                                                                                               

Мирослав Мирковић,дипл.инж.     Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

 

Достављено:                                                                                            

1. свим учесницима у поступку,                                                                                                                                                                                                            

2. у спис и                 

3. стручној служби на објаву.- 

 


