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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-157/21. 
Датум, 26.11.2021.године 
 
 
На основу члана 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 70. 88. 
и 89. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени    гласник БиХ” број 39/14) и приједлога Комисије за 
отварање и одабир најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик, доноси  
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова 

 
 

Члан 1. 
Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку за јавну набавке радова санације 
клизишта:  
- На санацији оштећеног локалног пута Л 27 локалитет „Жерајићи“ у МЗ Богутово Село-Мукат, 
- На изградњи потпорног зида у МЗ Мезграја Косе 
 и уговор се додјељује ДОО“Монт Градња“Угљевик, улица Ћирила и Методија, 76330 Угљевик за понуђену 
цијену у износу од 78.658,32 КМ без зарачунатог ПДВ-а.  
 

Члан 2. 
Приједлог Уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 5 (пет) дана, рачунајући од 
дана када сви понуђачи буду обавијештени о избору најповољније понуде. 
 
Одабрани  понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача физички достави на протокол уговорног органа доказе тражене тачком 4.1.2.тендерске 
документације. 
 

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.опстинаугљевик.нет, 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 за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова санације клизишта:  
- На санацији оштећеног локалног пута Л 27 локалитет „Жерајићи“ у МЗ Богутово Село-Мукат, 
- На изградњи потпорног зида у МЗ Мезграја Косе покренута је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-404-157/21 од 10.11.2021.године. 
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског поступка за доставу понуда. 
Обавјешење о набавци број: Број обавјештења: 894-7-3-61-3-63/21 од 12.11.2021. године  
Комисија за  отварање и оцјену понуда именована је Рјешењем број:02-404-157/21 од  10.11.2021.године. 
Комисија је дана 26.11.2021.године доставила Извјештај о оцјени са препоруком о избору најповољнијег 
понуђача. 
 
У поступку по извјештају о раду, утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и 
оцјену понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима   је утврђено следеће: 
-да је укупан број пристиглих понуда 3 (три), 
-да је благовремено запримљена  1 (једна) понуде, 
-да нема неблаговремено запримљених понуда, 
-да су  понуду доставили  понуђачи 
1. Доо“Папилон“ Корај-Челић, 

http://www.opstinaugljevik.net/
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2. Доо „Монт-Градња“ Угљевик и  
3. Доо „Астра план“ Брчко. 
 
Да је Понуђач Доо „Монт-Градња“ Угљевик, квалификовани понуђач који је доставио прихватљиву понуду, јер 
је доставио све захтијеване доказе и  понуду је израдио на начин одређен тендерском документацијом. 
 
Да Понуда понуђача Доо“Папилон“ Корај-Челић  није прихватљива из сљедећег разлога: 
 
Тачком 4.3. Техничка и професионална способност тендерске документације прописано је да понуђачи  морају 
у складу са чланом 51. став 1); тачка а)  и б) Закона о јавним набавкама испунити сљедеће минималне услове: 

 
а)  Успјешно искуство на реализацији 1 ( једног ) уговора на пословима санације клизишта или сличним 

пословима (а под сличним пословима се подразумјевају радови на санацији оштећења на путевима или улицама 

или изградња потпорних зидова)  за период не дужи од три (3) 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 три године, минималне финаснијске вриједности 70.000,00 КМ,  без зарачунатог ПДВ-а.  

 

          б)  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. 

 

Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу сљедећих доказа из члана 51.  

Закона о јавним набавкама БиХ : 

 

Листе-списка извршеног уговора на пословима санације клизишта или сличним пословима (а под сличним 

пословима се подразумјевају радови на санацији оштећења на путевима или улицама или изградња потпорних 

зидова) не дужи од три (3) 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 три 

године, минималне финансијеске вриједности 70.000,00 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, без ПДВ-а, 

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; 

 

      б)  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 копија лиценце за дипломираног.инг.грађевине који је овлаштен за извођење радова из области  

нискоградње. 

  

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 достављене доказе да располаже образовним, професионалним и техничким особљем из тачке 4.3. под 

б) ТД утврђено је да су достављени следећи докази: 

 

- Овјерена копија Дипломе о стеченом високом академском звању дипл.инж.грађевинарства  на 
Интернационалном универзитету Брчко Дистрикт на име Салиховић (Хусејн) Алмир рођен 
08.04.1987.године 

- Овјерена копија Лиценце на име Салиховић (Хусејн) Алмир дипл.инж.грађ ,рођен 08.04.1987.године 
за извођење грађевинских радова и надзор, број лиценце: ФЛ-7580/17, број протокола:15.02-361-
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1098/17 од 13.12.2017.године издато од стране Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију РС. 
  

Како је у сврху доказивања да испуњавају услов из тачке 4.3 под   б) Тендерске документације тражено је да се 

достави: 

Потврде/увјерења издатог  од стране надлежног органа - Пореске управе у којој   је наведено да     понуђач има 

запослено на неодређено вријеме 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 копија лиценце за дипломираног.инг.грађевине који је овлаштен за извођење радова из области 

нискоградње  
Наиме из достављених доказа се не може утврдити да понуђач Доо“Папилон“ Корај-Челић  располаже 
образовним, професионалним и техничким особљем јер за дипл.  инг. грађевине Салиховић (Хусејн) Алмир није 

достављена лиценца  за извођење радова из области нискоградње. 
 
Да понуда понуђача Доо „Астра план“ Брчко није прихватљива из сљедећег разлога: 
 
Тачком 4.3. Техничка и професионална способност тендерске документације прописано је да понуђачи  морају у 
складу са чланом 51. став 1); тачка а)  и б) Закона о јавним набавкама испунити сљедеће минималне услове: 
 
а)  Успјешно искуство на реализацији 1 ( једног ) уговора на пословима санације клизишта или сличним 
пословима (а под сличним пословима се подразумјевају радови на санацији оштећења на путевима или 
улицама или изградња потпорних зидова)  за период не дужи од три (3) 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 три године, минималне финаснијске вриједности 70.000,00 КМ,  без 
зарачунатог ПДВ-а.  
 
          б)  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. 
 
Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу сљедећих доказа из члана 
51.  Закона о јавним набавкама БиХ : 
 
Листе-списка извршеног уговора на пословима санације клизишта или сличним пословима (а под сличним 
пословима се подразумјевају радови на санацији оштећења на путевима или улицама или изградња потпорних 
зидова) не дужи од три (3) 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 
три године, минималне финансијеске вриједности 70.000,00 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, без ПДВ-а, 
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; 
 
      б)  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 копија лиценце за дипломираног.инг.грађевине који је овлаштен за извођење радова из области  
нискоградње. 
  
Документација из тачке 4.3. ове тендерске документације се доставља у оригиналу или овјереној копији. 
Уговорни орган задржава право провјере достављене документације. 
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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 Потврду о уредно извршеним радовима  број: 12-1147ЕЗ-002/20 од 09.09.2020 издата од Влада Брчко 
дистрикта БиХ, утврђено је да је понуђач уредно, у складу са важећим прописима и уговореним роковима, за 
уговорену вриједност у износу од 67.743,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом релизовао посао извођења радова на 
санацији клизишта у МЗ Рашљани. 
Како је тачком 4.3. под а) предметне ТД захтјевано Успјешно искуство на реализацији 1 ( једног ) уговора на 
пословима санације клизишта или сличним пословима (а под сличним пословима се подразумјевају радови на 
санацији оштећења на путевима или улицама или изградња потпорних зидова)  за период не дужи од три (3) 
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 три године, минималне 
финаснијске вриједности 70.000,00 КМ,  без зарачунатог ПДВ-а.  утврђено је да претходно назначена потврда 
овог понуђача не испуњава задати услов из тачке 4.3. ове Тендерске документације.  
Наиме Потврда је издата за успјешну реализацију извођења радова на санацији клизишта у МЗ Рашљани 
вриједност у износу од 67.743,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом чиме не испуњава увјете задате тендеском 
документацијом у погледу успјешног искуства на реализацији једног минималне финаснијске вриједности 
70.000,00 КМ,  без зарачунатог ПДВ-а. 
 
-Увидом у Потврду о уредно извршеним услугама  број: 01/И-013-1073/19 од 18.11.2021 издата од Општина 
Источно Ново Сарајево, утврђено је да је понуђач успјешно и квалитетно реализовао уговорене обавезе, за 
уговорену вриједност у износу од 178.317,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом које се односе на опремање 
грађевинског земчљишта, односно паркинг простора са прилазом, кишним колектором, пјешачком стазом и 
јавном равјетом.  
Како је тачком 4.3. под а) предметне ТД захтјевано Успјешно искуство на реализацији 1 ( једног ) уговора на 
пословима санације клизишта или сличним пословима (а под сличним пословима се подразумјевају радови на 
санацији оштећења на путевима или улицама или изградња потпорних зидова)  за период не дужи од три (3) 
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 три године, минималне 
финаснијске вриједности 70.000,00 КМ,  без зарачунатог ПДВ-а,  утврђено је да претходно назначена потврда 
овог понуђача не испуњава задати услов из тачке 4.3. ове Тендерске документације јер се из исте  не може 
утврдити да се успјешно искуство на реализацији уговора односи на санацију клизишта или сличне послове (а 
под сличним пословима се подразумјевају радови на санацији оштећења на путевима или улицама или 
изградња потпорних зидова). 
   
-Увидом у достављене доказе да располаже образовним, професионалним и техничким особљем из тачке 4.3. 
под б) ТД утврђено је да су достављени следећи докази: 
 
- Овјерена копија Дипломе о завршеном студију за стицање високе спреме на грађевиснком факултету у 
Сарајеву, за  дипл.инж.грађевинарства  на име Ђукић (Данила) Миленко  рођен 30.03.1953.године 
- Овјерена копија Лиценце на име Ђукић (Данила) Миленко  дипл.инж.грађ ,рођен 30.03.1953.године за 
извођење грађевинских радова и надзор, број лиценце: ФЛ-4243/16, број протокола:15.02-361-546/16 од 
30.03.2016.године издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. 
  
Како је у сврху доказивања да испуњавају услов из тачке 4.3 под   б) Тендерске документације тражено је да се 
достави: 
Потврде/увјерења издатог  од стране надлежног органа - Пореске управе у којој   је наведено да     понуђач има 
запослено на неодређено вријеме 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 копија лиценце за дипломираног.инг.грађевине који је овлаштен за извођење радова из области 
нискоградње  
Наиме из достављених доказа се не може утврдити да Доо „Астра план“ Брчко располаже образовним, 
професионалним и техничким особљем јер за дипл.инж. грађевине Ђукић (Данила) Миленко  није достављена 
лиценца  за извођење радова из области нискоградње. 
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Образац за цијену понуде није попуњен у складу са шемом која је дата у Анексу 3. тендерског документа, гдје је 
понуђач Доо „Астра план“ Брчко на понуђену цијену дао попуст, а на мјесту за укупну цијену са попустом је 
увећао цијену радова у висини понуђеног попуста. 
 
Сходно свему предње наведеном Комисија сматра да понуду предметног понуђача треба одбацити као 
неуредну. 
 
Комисија је примјењујући критериј за избор понуде из тачке 5.8.конкурентског поступка „најнижа цијена 
технички прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи: 

 
У поступку оцјене проведеног поступка, утврђено је да нема разлога, неправилности нити пропуста у раду који 
би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије 
 
Из наведених разлога, примјеном члана 64.став 1. тачка а. 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 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.  
 
 

Одсијек 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.-                                                       

Назив понуђача 

Цијена из 
обрасца 

понуде (без 
ПДВ-а) 

Кориговане 
вриједности 

Кориговани износ 
цијене понуде 

(без ПДВ-а) 
Напомена  

Матем. 
грешке 

Попусти 

1 ДОО“Монт Градња“Угљевик 77.317,82 1.340,50 - 78.658,32 - 


