РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-139 /21
Датум, 05.02.2022.године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број:
97/16), члана 69. став 1. тачка б) и става 2. тачка д) истог члана, члана 70. став 1. и 4. Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ) и приједлога Комисија за јавну набавку,
Начелник Општине Угљевик, доноси сљедећу
О Д Л У К У
о поништењу поступка јавне набавке услуга
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке услуга израде пројектно-техничке документације за
изградњу музејског комплекса родне куће Филипа Вишњића са пратећим објектима у МЗ Горња
Трнова на темељу примјене одредби члана 69. став 1. тачка б) и став 2. тачка д) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), јер ниједна од примљених понуда за набавку
предметних услуга није прихватљива.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити на веб страници општине
Угљевик www.opstinaugljevik.net, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу музејског
комплекса родне куће Филипа Вишњића са пратећим објектима у МЗ Горња Трнова, покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404-139/21 од 21.09.2021.године путем
конкурса за избор најбољег идејног рјешења у складу са чланом 33. и 34. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Након успјешно проведеног конкурса за избор најбољег идејног рјешења изабрано је идејно
рјешење групе понуђача „Енергопројект“ д.о.о. Бијељина и „Атриус пројект“ д.о.о. Живинице
чији је представник „Енергопројект“ д.о.о. Бијељина са којим учесницима поступка је спроведен
преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци, у складу са чланом 23. став 1. тачка а)
Закона о јавним набавкама БиХ, тако што је позван побједник конкурса на преговоре о условима
уговора за израду главног пројекта за изградњу Музејског комплекса родне куће Филипа
Вишњића у МЗ Горња Трнова са пратећим објектима.
За предметну набавку услуга није објављено обавјештење на Порталу јавних набавки као ни
претходно информативно еx анте обавјештење о набавци на истом порталу.
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем Начелника број: 02-404-139/21 од
08.11.2021.године, је дана 28.01.2022. године доставила Извјештај о квалификованости понуђача
са препоруком о цјелокупном поништењу поступка за предметну набавку услуга израде
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пројектно-техничке документације за изградњу музејског комплекса родне куће Филипа
Вишњића са пратећим објектима у МЗ Горња Трнова.
Комисија је у своме извјештају навела сљедеће:
Након отварања понуде Комисија за јавну набавку констатује да су достављена следећа тражена
документа:
1.Анекс-1- Образац за достављање почетне понуде,
2.Анекс-2-Техничка спецификација-пројектни задатак,
3.Анекс-3-Образац за цијену почетне понуде,
4.Анекс-4-Изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама за члана групе понуђача
“Енергопројект” д.о.о. Бијељина, а није достављена изјава из члана 45. ЗЈН-а БиХ за члана групе
понуђача “Атриус пројект” д.о.о. Живинице,
5.Анекс-5-Изјава из члана 52. Закона о јавним набавкама за члана групе понуђача
“Енергопројект” д.о.о. Бијељина, а није достављена захтјевана изјава из члана 52. ЗЈН-а БиХ за
члана групе понуђача “Атриус пројект” д.о.о. Живинице, односно за овог понуђача је достављена
Изјава из члана 52. ЗЈН-а БиХ која се односи на конкурс за израду идејног рјешења а који
поступак је окончан а сем тога изјава није овјерена код надлежног органа како је то захтјевано
одредбом тачке 7. и Анексом 5 Тендерске документације за достављање почетне понуде,
6.Анекс-6-Образац за повјерљиве информације,
7.Анекс 7-Садржај понуде и
8. Актуелни извод из судског регистра за члана групе понуђача “Енергопројект” д.о.о. Бијељина,
а није достављен одговарајући Актуелни извод из судског регистра за члана групе понуђача
“Атриус пројект” д.о.о. Живинице, тј. достављена је обична копија а одредбом тачке 3.2.3.
Тендерске документације за достављање почетне понуде је тражено да предметни документ који
се доставља мора бити оригинал или овјерена копија.
Група понуђача „Енергопројект“ д.о.о. Бијељина и „Атриус пројект“ д.о.о. Живинице чији је
представник „Енергопројект“ д.о.о. Бијељина је доставила своју понуду до рока траженог
тендерском документацијом.
Комисија је констатовала да није приложена сва тражена документација и да група понуђача
Енергопројект“ д.о.о. Бијељина и „Атриус пројект“ д.о.о. Живинице чији је представник
„Енергопројект“ д.о.о. Бијељина сходно предње назначеним недостацима није у овоме моменту
компетентна, поуздана и способна за извршење предметног уговора сходно чему Комисија за
јавну набавку са предметном групом понуђача није приступила преговорима о условима додјеле
уговора.
Према свему предње наведеном Комисија је предложила да се поступак за предметну набавку
поништи из разлога јер је преговарачки поступак проведен само са једним понуђачем који у
моменту предвиђеном за вођење преговора није квфалификован за предметну набавку а за исту
набавку није достављена нити једна друга прихватљива понуда, односно није било других
понуђача са којима би се водили преговори јер је Конкурсном документацијом за избор најбољег
идејног рјешења предвиђено вођење преговора само са побједником конкурса, односно само са
једним понуђачем под условом да исти буде поуздан, комепетентан и способан за извршење
уговора, тј. да буде квалификован сходно условима и захтјевима Тендерске документација за
достављање почетне понуде.
У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука о
цјелокупном поништењу поступка јавне набавке услуга израде пројектно-техничке
документације за изградњу музејског комплекса родне куће Филипа Вишњића са пратећим
објектима у МЗ Горња Трнова дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и
интерним актима и Тендесрком документацијом за достављање почетне понуде.
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Уговорни орган је у цјелости прихватио приједлог Комисије, те је одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
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, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу
Општинске управе Општине Угљевик или препорученом пошиљком.
Обрађивач:
__________________
Одсјек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
____________________
Мирослав Мирковић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
____________________
Василије Перић, дипл.ецц.

Достављено:
1. учеснику у поступку,
2. у спис и
3. Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.-
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