
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-84/20 
Датум; 08.07.2020.године 
 
 
 
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 
 

 
ОДЛУКУ 

о поништењу поступка 
 

 
Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за поништење поступка јавне набавке услуга одржавања 

моторних возила Општинске управе Угљевик, те се поступак набавке услуга поништава. 

Члан 2. 
 
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 3. 

Ова Одлука ће се објавити на wеб-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 

 
Поступак јавне набавке услуга одржавања моторних возила Општинске управе Угљевик 
покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке услуга број: 02-404-84/20 од 
22.05.2020.године. 
 
Јавна набавка је спроведена путем поступка конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Обавјештење о набавци број: 894-7-2-53-3-55/20 објављено је на порталу јавних набавки дана 
08.06.2020.године. 
 
Комисија за  јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-84/20 од 23.06.2020.године. 
 
Комисија је дана 07.07.2020.године доставила Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-
404-84/20 од 07.07.2020.године са препоруком о поништењу поступка за предметну набавку. 
 
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 следећи понуђачи: 
 

1. ЗТР“Полић“ Мирољуб Петровић с.п. Угљевик, 

2. “Тотал Траде“ д.о.о. Добој 

 

Увидом у понуду понуђача ЗТР „Полић“ Мирољуб Петровић с.п. Угљевик Комисија је 
утврдила да иста није прихватљива према облику садржају и потпуности из разлога јер је 
исти понуђач за предметне набавке из оба лота, тј. ЛОТ 1 и ЛОТ 2 доставио једну понуду а 

http://www.opstinaugljevik.net/


што је супротно одредби тачке 5.2. Тендерске документације а којом одредбом је 
предвиђено да понуђачи могу дати понуду за један лот или за све лотове те да се за сваки лот 
подноси посебна понуда (у одвојеним ковертама) а што је предметни понуђач пропустио да 
учини сходно чему исти није поступио у складу са предметном одредбом па према томе 
Комисија је предложила уговорном органу да његову понуду ваља одбацити као неуредну. 
 

Понуда понуђача “Тотал Треде“ д.о.о. Добој није прихватљива према облику, садржају и 
потпуности из сљедећег разлога: 
 
 Тачком 5.1. Начин припреме понуде подтачка 5.1.4. Тендерске документације је прописано да 
све стране понуде које садрже текст у било којем облику морају на видљив начин бити 
нумерисане и потписане од стране понуђача а подтачком 5.1.6. исте ТД је одређено да ће све 
понуде које нису у складу са овом тендерском документацијом бити одбачене као 
неприхватљиве, све у складу са чланом 68. Закона о јавним набавкама БиХ.  
 
Увидом у понуду предметног понуђача Комисија је утврдила да иста понуда није припремљена 
у складу са назначеном тачком 5.1. Начин припреме понуде подтачка 5.1.4. ТД јер је овај 
понуђач пропустио потписати све стране понуде које садрже текст у било каквом облику а што 
је Комисија уговорног органа утврдила увидом на сљедеће стране понуде, и то стране број: 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 и 66, а који пропуст представља 
разлог за дисквалификацију предметног понуђача из даљег постпука додјеле уговора за 
предметну набавку па сходно одредби тачке 5.1. Начин припреме понуде подтачка 5.1.6. ТД 
Комисија је предложила уговорном органу да понуду овог понуђача одбаци као 
неприхватљиву. 
 

Комисија за отварање, преглед, оцјену и  упоређивање понуда у поступку конкурентског 

захтјева за доставу понуда за јавну набавку услуга одржавања моторних возила Општинске 

управе Угљевик, именована Рјешењем Начелника Општине број: 02-404-84/20 од 

23.06.2020.године, ПРЕДЛОЖИЛА  је да се предметна набавка поништи из разлога јер за исту 

није достављена нити једна прихватљива понуда. 

 
 
Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије за јавну набавку. 
 
Из наведених разлога, примјеном одредби члана 69.став 2. тачка д. Закона о јавним 
набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 39/14), одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: 
 
Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 5 (пет) 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 
 

Одсјек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                      НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНЕ 
_____________________                                                                                       ____________________                  



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


