
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-156/20 

Датум, 18.02.2021.године 

 

 

 

На основу одредбе 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), рјешења број: ЈН2-02-07-1-3748-7/20 од 04.02.2021. године КРЖ БиХ Филијала Бања 

Лука 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 

на  демонтажи постојеће и уградњи нове столарије у Основној школи Алекса Шантић у Угљевику, 

и оквирни споразум се додјељује понуђачу „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик за понуђену цијену у 

износу од: 106.382,34  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 када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде. 

 

Одабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке, физички 

доставити на протокол уговорног органа доказе тражене тачком 4.1.3. тендерске документације. 

 

У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из става 2. овог члана, Уговорни орган ће 

поништити поступак предметне набавке из разлога јер за исту није достављена нити једна друга 

прихватљива понуда. 

 

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.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 радова  на  демонтажи постојеће и уградњи нове столарије у Основној 

школи Алекса Шантић у Угљевику, покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке 

радова број: 02-404-156/20 од 01.09.2020.године. 

 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. 

 

http://www.opstinaugljevik.net/


Обавјештење о набавци број:  894-1-3-90-3-99/20 објављено на порталу јавних набавки дана 

04.09.2020.године и у „Сл. гласнику БиХ“ бр. 56/20 од 11.09.2020.г. 

 

Комисија за  јавну набавку именована је Рјешењем број:  02-404-156/20 од 21.09.2020.године. 

 

Комисија је дана 08.10.2020.године доставила Записник о  прегледу и почетној оцјени понуда 

број 02-404-156/20 од 08.10.2020. године а дана 15.10.2020. године Записник о коначној оцјени 

понуда број 02-404-156/20 од 15.10.2020. године са препоруком о избору најповољнијег 

понуђача након чега је уговорни орган донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 02-

404-156/20 од 20.10.2020. године а коју је, по жалби понуђача „Ниwеx“ д.о.о. Дервента, 

другостепени орган Канцеларија за разматрање жалби Филијала Бања Лука рјешењем број ЈН2-

02-07-1-3748-7/20 од 04.02.2021. године у цјелости поништила и вратила предметни поступак на 

почетак ради отклањања утврђених недостатака у истом учињених приликом провођења 

процедуре прегледа и оцјене понуда те додјеле уговора.  

 

Комисија је извршила поновни преглед и оцјену квалификованости понуђача, о чему је сачинила 

одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири), 

-да је благовремено запримљено 4 (четири) понуде, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда. 

-да су понуде доставили сљедећи понуђачи: 

1. „Ниwеx“ д.о.о. Дервента; 

2. “Монт градња“ д.о.о. Угљевик; 

3. “Призма“ д.о.о. Бијељина; 

4. Група понуђача „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и „МБ Јоховац Цомерц“ д.о.о. Главичице 

чији је представник понуђач „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик;  

 

Приликом поновљеног прегледа и оцјене понуда Комисија је утврдила сљедеће: 

 

Комисија је утврдила да понуђачи „Ниwеx“ д.о.о. Дервента, „Призма“ д.о.о. Бијељина и Група 

понуђача: „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и „МБ Јоховац Цомерц“ д.о.о. Главичице чији је 

представник понуђач „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик нису квалификовани понуђачи из сљедећих 

разлога: 

 
Понуђач „Ниwеx“ д.о.о. Дервента није доставио тражени доказ техничке и професионалне 

способности понуђача из тачке 4.3. тендерског документа (члан 51. Закона) под тачком а).  

Понуђач није доставио потврду коју је издао наручилац радова-онај према коме је уговор извршен 

како је тражено у тачки 4.3.2. из члана 51. тачкла а) у тендерској документацији. У случају да 

таква потврда из објективних разлога не може прибавити 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. Понуђач није обезбједио такву потврду у понуди, него 

је доставио потврду о успјешно реализованом уговору број: 112/18 од 16.03.2018. године издату од 

предузећа „Херц градња“ д.о.о. Билећа у којој се наводи да је исто предузеће са привредним 

субјектом „Ниwеx“ д.о.о. Дервента закључило уговор о извођењу столарских и браварских радова 

на објекту ЈЗУ Болница у Требињу број: 334/17 од 13.06.2017. године. Како је одредбом тачке 

4.3.2. подтачка а) Тендерске документације дефинисано да је уз листу-списак извршених уговора 

понуђач дужан доставити потврду друге уговорне стране, коју је издао наручилац радова-онај 

према коме је уговор извршен, тј. крајњи корисник објекта, а у конкретном случају предметну 

потврду је доставило предузеће „Херц градња“ д.о.о. Билећа сходно чему предметна потврда број 

112/18 од 16.03.2018. године Херц градња д.о.о. Билећа није одговарајућа, тј. иста је издата 

супротном важећим прописима из области јавних набавки па сходно оваком чињеничном стању у 

дијелу који се односи на понуду предметног понуђача „Ниwеx“ д.о.о. Дервента, Комисија је 

предложила уговорном органу да исту понуду треба одбацити као неуредну и овог понуђача 

дисквалификовати из даљег поступка додјеле уговора. Уговорни орган је у цјелости прихватио 



приједлог Комисије у овоме дијелу који се односи на понуду понуђача „Ниwеx“ д.о.о. Дервента и 

исту одбацио као неуредну а предметног понуђача дисквалификовао из даљег поступка додјеле 

уговора. 

 

Увидом у понуду понуђача „Призма“ д.о.о. Бијељина Комисија је записнички утврдила да понуђач 

„Призма“ д.о.о. Бијељина није доставио потврду о успјешно извршеном послу, тј. тражени доказ 

техничке и професионалне способности понуђача из тачке 4.3. тендерског документа (члан 51. 

Закона) под тачком а) на начин како је то захтјевано тачком 4.3.2. под а) Тендерске документације. 

Наиме предметни понуђач је доставио потврду о успјешно извршеним радовима (страна 27. 

понуде) у којој није назначено мјесто извођења радова а како је потврда о успјешно реализованом 

послу документ за који је прописана строга законска форма која мора прецизно садржати елементе 

који су како у одредби чл. 48. Закона о јавним набавкама БиХ (како то у своме рјешењу број: ЈН2-

02-07-1-3748-7/20 од 04.02.2021. године наводи КРЖ БиХ Филијала Бања Лука) тако и у 

предметној тачки 4.3.2. под а) Тендерске документације таксативно наведени, Комисија сматра да 

понуда понуђача „Призма“ д.о.о. Бијељина није уредна и да сходно томе истог из напријед 

наведеног разлога треба дисквалификовати из даљег поступка додјеле уговора. Уговорни орган је 

у цјелости прихватио приједлог Комисије у овоме дијелу који се односи на понуду понуђача 

„Призма“ д.о.о. Бијељина и исту одбацио као неуредну а предметног понуђача дисквалификовао 

из даљег поступка додјеле уговора. 

 

 

 

Група понуђача: „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и „МБ Јоховац Цомерц“ д.о.о. Главичице чији је 

представник понуђач „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик није доставио тражени доказ техничке и 

професионалне способности понуђача из тачке 4.3. тендерског документа (члан 51. Закона) под 

тачком а).  

Понуђач није доставио потврду коју је издао наручилац радова-онај према коме је уговор извршен 

нити листу-списак извршених уговора на пословима демонтаже и уградње нове столарије или на 

сличним пословима а под којим се сматрају послови реконструкције објеката из области 

високоградње, за период не дужи од 5 година, како је тражено у тачки 4.3.2. из члана 51. тачка а) у 

тендерској документацији, него је доставио препоруку за добро одрађен посао од 

17.09.2020.године од фирме „Балкан Пројект сервицес“ Бијељина за фирму „МБ Јоховац“ 

Бијељина, а из које препоруке за добро одрађен посао се не може утврдити вријеме (период) 

извршења уговора те иста не садржи наводе о уредно извршеном уговору. Обзиром да је потврда о 

успјешно реализованом послу документ за који је прописана строга законска форма која мора 

прецизно садржати елементе који су како у одредби чл. 48. Закона о јавним набавкама БиХ (како 

то у своме рјешењу број: ЈН2-02-07-1-3748-7/20 од 04.02.2021. године наводи КРЖ БиХ Филијала 

Бања Лука)  тако и у предметној тачки 4.3.2. под а) Тендерске документације таксативно наведени 

а такође обавеза понуђача је да у оквиру своје понуде доставе и Листу-списак извршених уговора а 

што предметна група понуђача није учинила, Комисија сматра да понуда групе понуђача „Јовић 

С&Д“ д.о.о. Угљевик и „МБ Јоховац Цомерц“ д.о.о. Главичице чији је представник понуђач „Јовић 

С&Д“ д.о.о. Угљевик, није уредна и да сходно томе исту групу понуђача из напријед наведених 

разлога треба дисквалификовати из даљег поступка додјеле уговора. Уговорни орган је у цјелости 

прихватио приједлог Комисије у овоме дијелу који се односи на понуду групе понуђача „Јовић 

С&Д“ д.о.о. Угљевик и „МБ Јоховац Цомерц“ д.о.о. Главичице чији је представник понуђач „Јовић 

С&Д“ д.о.о. Угљевик и исту одбацио као неуредну а предметног понуђача дисквалификовао из 

даљег поступка додјеле уговора. 

 

 

Комисја је даље записнички утрвдила да је једини кавалификовани понуђач за предметну 

набавку понуђач  „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик јер је доставио све захтјеване доказе и понуду 

израдио на начин одређен тендерском документацијом али је је овај понуђач доставио понуду за 

предметну набавку у висини износа од 106.382,34 КМ а који износ је за 8.782,34  КМ већи од 

процијењене вриједности набавке па је Комисија Приједлогом број: 02-404-156/20 од 17.02.2021. 

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 

02-404-156/20 од 17.02.2021. године Република Српска Општина Угљевик Начелник општине за 

одобрење додатних средстава у висини износа од 8.782,34  КМ потребних ради успјешне 

реализације предметне набавке.  

 

Комисија је примјењујући критеријум 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 02-404-156/20 од 21.09.2020.године је након извршеног поновљеног прегледа и оцјене понуда, 

а у складу са рјешењем број  ЈН2-02-07-1-3748-7/20 од 04.02.2021. године КРЖ БиХ Филијала 

Бања Лука, записнички закључцима, предложила Одсјеку 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 БиХ (Сл. Гласник БиХ, број 39/14) додјели оквирни споразум једином понуђачу који је 

доставио прихватљиву понуду за предметну набавку радова на демонтажи постојеће и уградњи 

нове столарије у Основној школи Алекса Шантић у Угљевику  и то понуђачу: „Монт-градња“ 

д.о.о. Угљевик, ул. Ћирила И Методија бб 76330 Угљевик, ЈИБ 4403074510002 јер сматра да је 

предметна понуда једина квалификована 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 

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 поновљеном прегледу и оцјени понуда 

 

Одсјек за јавне набавке, 

   инвестиције и надзор                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

____________________                                                                          _____________________                

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

  

 

Назив понуђача 

Цијена из обрасца 

за цијену понуде 

(без ПДВ-а) 

Анекс-2 

Кориговане вриједности 
Коригован

и износ 

цијене 

понуде 

Напомена 
Матем.грешк

е 

Попуст

и 

2. 
“Монт-градња“ 

д.о.о. Угљевик 
106.382,34 - - - - 



Достављено: 

 1.свим учесницима у поступку,                                                        

 2.у спис и 

 3.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе, на објаву.-     


