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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-112/21 
Датум, 26.08.2021.године 

 
 
На основу члана 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 
број: 97/16), члана 70, а у вези са чланом 25. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14 ), Рјешења број ЈН2-02-07-1-2538-7/21 од 30.09.2021. године 
Канцеларије за разматрање жалби БиХ, филијала Бања Лука и приједлога Комисије за 
отварање и избор најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик, доноси сљедећу 
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга  
 

 
Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поновљеном 
поступку јавне набавке услуга израде пројектно техничке документације за изградњу 
новог објекта за потребе Територијалне ватрогасне јединице Угљевик и Општинске 
организације црвеног крста Угљевик и уговор се додјељује понуђачу ДОО „Урбис 
Центар“ Бања Лука , за понуђену цијену у износу од  6.500,00 КМ без  ПДВ-а, као 
најбоље оцијењену понуду. 

 
 Члан 2. 

Приједлог Уговора о набавци услуга 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 дужан најкасније у року од 5 (пет) дана од пријема обавјештења о 
избору најповољније понуде доставити доказе тражене тачком 4.1.2. тендерске 
документације. 
 
У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезу из става 2. овог члана, Уговорни 

орган ће приједлог уговора доставити понуђачу, чија је понуда по ранг листи одмах 

након понуде најуспјешнијег понуђача.  

                                                                    Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 
учестовали 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 уговорног органа: www.opstinaugljevik.net, 
истовремено с упућивањем понуђачима који су учестовали у поступку јавне набавке, у 
складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 

http://www.opstinaugljevik.net/
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке услуга израде пројектно техничке документације за изградњу 
новог објекта за потребе Територијалне ватрогасне јединице Угљевик и Општинске 
организације црвеног крста Угљевик покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број 02-404-112/21 од 28.07.2021.године.    

  
Јавна набавка је спроведена путем отвореног  поступак за набавку услуга.  
 
Обавјештење о набавци под бројем 894-1-2-41-3-49/21 објављено је на порталу јавних 
набавки дана 28.07.2021.године и у (Сл.гласнику БиХ) бр.47/20 од дана 30.07.2021.г. 
 
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем Начелника број: 02-404-112/21 од 
17.08.2021.године, је дана 23.08.2020. године доставила Извјештај о оцјени понуда са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача на основу ког Извјештаја је уговорни орган 
донио Одлуку о избору најповљнијег понуђача број 02-404-112/21 од 26.08.2021. године 
а на коју је понуђач „УРБИС центар“ д.о.о. Бања Лука изјавио жалбу. Рјешењем број ЈН2-
02-07-1-2538-7/21 од 30.09.2021. године Канцеларије за разматрање жалби БиХ, 
филијала Бања Лука назначена Одлука о избору најповољнијег понуђача је поништена и 
предмет је већан Уговорном органу на поновно поступање те је Комисија за јавну 
набавку, поступајући по рјешењу Канцеларије за разматрање жалби БиХ, филијала Бања 
Лука, дана 08.10.2021. године доставила Извјештај о поновљеном прегледу и оцјени 
понуда са препоруком о избору најповољнијег понуђача. 
 
У поступку по Извјештају о поновљеном прегледу и оцјени понуда, утврђено је да је 
Комисија благовремено и правилно извршила отварање и поновљену оцјену понуда, о 
чему је сачинила одговарајући записнике у којима је утврђено сљедеће: 
 
-да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири)  и то понуде понуђача:  
1.Доо“РОУТИНГ“Бања Лука,  
2.Доо“РАДИС“ Источно Сарајево,  
3.ДОО „МС Хyдро“ Бијељина  и  
4ДОО „Урбис Центар“ Бања Лука  
-да су благовремено запримљене све 4 (четири) пристигле понуде, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда,  
-да су понуђачи: Доо“РОУТИНГ“Бања Лука, ДОО „МС Хyдро“ Бијељина  и ДОО „Урбис 
Центар“ Бања Лука квалификовани понуђачи и да су њихове понуде прихватљиве, јер су 
доставили све захтијеване доказе и понуде су израдили на начин одређен тендерском 
документацијом. 
 
Комисија је даље записнички утврдила да понуда понуђача „Радис“ д.о.о. Источно 

Сарајево није пријхватљива из сљедећег разлога: 

Тачком 4.4.2. Оцјена техничке и професионалне способности понуђача Тендерске 
документације, Уговорни орган је прописао сљедеће: 
 
б) Понуђач мора ради доказивања испуњавања услова техничке и професионалне 
способности доставити за пројектни тим за услуге пројектовања сљедеће доказе:   
-  копије личне Лиценца  по захтијеваним фазама, за сваког предложеног члана,  
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- за предложене чланове пројектног тима који су запослени код понуђача доставити 
листу осигураних лица понуђача издану од стране надлежне установе, а за 
предложене  чланове пројектног тима који нису запосленици понуђача овјерене 
копије или оргинале уговора о сарадњи или ангажману (обострано потписане) за 
цјелокупно вријеме трајања  уговора. 
 
У случају да предложени члан пројектног тима или цијели тим не буде у могућности 
добити тражену потврду/увјерење/референцу од стране инвеститора пројекта, дужан је 
доставити доказ о извршеним покушајима прибављања потврде/увјерења/референце, 
нпр. запримљени писани захтјев према инвеститору пројекта да изда такву 
потврду/увјерење/референцу. 

   
Уговорно тијело има право извршити провјеру свих ангажмана наведених у 
потврдама/увјерењима/референцама предложених чланова пројектног тима, или 
користити друге истражне технике, у циљу провјере да су све презентоване 
информације истините и тачне. 

 
У случају да уговорно тијело открије да суинформације које се налазе у потврдама / 
увјерењима / референцама предложених чланова пројектантског тима нетачне, 
погрешне или обмањујуће, понуда понуђача који је предложио члана пројектног тима 
са нетачним, погрешним или обмањујућим подацима ће бити одбачена. 
 
Комисија је поступајући по рјешењу број ЈН2-02-07-1-2538-7/21 од 30.09.2021. године 
Канцеларије за разматрање жалби БиХ, филијала Бања Лука и у складу са упутствима 
другостепеног органа записнички утврдила да је понуђач „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево 
у склопу своје понуде доставио двије потврде издате од стране правних субјеката и то: 
Универзитета у Источном Сарајеву и „Валдраг“ д.о.о. Мокро, којим је задовољио услов 
из тачке 4.4.2. под а) али не и услов из тачке 4.4.2. под б) јер на поменутим потврдама 
нису наведени чланови радног/стручног тима. Такође, понуђач „Радис“ д.о.о. Источно 
Сарајево у склопу своје понуде није доставио ни посебне потврде/увјерења/референце 
за предложена техничка лица (стр. 18. и 19. понуде) као ни доказ о извршеним 
покушајима прибављања потврда, па у складу са постављеним условом из тачке 4.4.2. 
под б) Комисија сматра да његова понуда није прихватљива и предлаже уговорном 
органу да исту понуду треба одбацити а овог понуђача дисквалификовати из даљег 
поступка додјеле уговора. 
 
Према свему предње наведеном у овоме дијелу који се односи на понуду понуђача 
Радис“ д.о.о. Источно Сарајево, Уговорни орган је у цјелости прихватио приједлог 
Комисије, поступајући по упутству Канцеларије за разматрање жалби БиХ, филијала Бања 
Лука из Рјешења број ЈН2-02-07-1-2538-7/21 од 30.09.2021. године и понуду понуђача 
Радис“ д.о.о. Источно Сарајево одбацио као неприхватљиву те истог понуђача 
дисквалификовао из даљег поступка прегледа и оцјене понуда.  
 
Комисија је примјењујући критеријум за додјелу уговора из тачке 5.8. ТД, „најнижа 
цијена технички прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи: 

Назив понуђача 

Цијена из 
обрасца 
за цијену 
понуде 

(без ПДВ-

Кориговане вриједности Кориговани 
износ 
цијене 
понуде 

Напомена 
Матем.грешке Попусти 
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Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама 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 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: 
__________________ 
 

 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.-     
 

а) Анекс-
3 

1. 
ДОО „Урбис Центар“ 

Бања Лука 
6.500,00 - 

- - 
- 

2. 
Доо“РОУТИНГ“Бања 

Лука 
7.410,00 - 

- - 
- 

3. 
ДОО „МС Хyдро“ 

Бијељина   
7.748,00 - 

- - 
- 


