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Сребреница: 26.05.2021.године
Број: 01-014-174-6/21

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (“Службени гласник општине
Сребреница“, број 2/2018), а у складу са чланом 64. став 1. тачка б), члана 70. став 1., 3. и 6.,
члана 89. став 3. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник БиХ”, број 39/14), а у складу са
препоруком комисије број: 01-014-174-5/21 од 26.05.2021. године, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о избору најуспјешнијег понуђача у предмету набавке радова
„Oдржавање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине
Сребреница“
Члан 1.
Прихвата се препорука комисије за јавну набавку број: 01-014-174-5/21 од 26.05.2021. године, те се
Уговор за јавну набавку радова у предмету Одржавање локалних путева на подручју општине
Сребреница , додјељује понуђачу:
„ТРЕНД“ Д.О.О ЗВОРНИК, са сједиштем у Јошаници у Зворнику 134/а 75400,
за понуђену цијену од :
185.480,00 КМ
(Словима: стотинуосамдесетпетхиљадачетиристотинеосамдесетконвертибилнимарака и 00/00)
У цијену није урачунат ПДВ-а.
Члан 2.
Изабрани понуђач из тачке 1. ове Одлуке, оцјењен је као најуспјешнији јер његова понуда
задовољава све прописане услове, како је то постављено у тендерској документацији.
Члан 3.
Понуђач којем ће бити додјељен Уговор је доставио у понуди документе из члана 45. став 2. Закона о
јавним набавкма.
Члан 4.
Приједлог Уговора о набавци радова описаних у члану 1. ове Одлуке доставит ће се на потпис
изабраном понуђачу по протеку рока од 10 (десет) дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи
обавјештени о избору најповољније понуде.
За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћује Одјељење за финансије Општинске управе
општине Сребреница.
Члан 5.
Ова Одлука објавит ће се на wеб-страници општине Сребреница www.srebrenica.gov.ba истовремено
с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6). Закона
о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у
поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2. Закона о јавним набавкама.
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Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-014-174/21
од 27.04.2021. године и обавјештењем о набавци број : 406-1-3-8-3-9/21 објављеног на Порталу јавних
набавки број 27.04.2021. године и у Службеном Листу Бих 27/21 od 30.04.2021. година
Јавна набавка је проведена путем отвореног захтјева за доставу понуда.
Процјењена вриједност јавне набавке без укљученог пореза на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) за одржавање локалних путева је дата у износу од :
214.000,00 КМ
(Словима: двијестотинечетрнаестхиљадаконвертибилнихмарака и 00/100 КМ)
На порталу јавних набавки објављено је обавјештење о набавци број : 406-1-3-8-3-9/21, заједно са
Тендерском документацијом. Тендерску документацију су заинтересовани понуђачи могли да
бесплатно преузму у електронском облику.
Према извјештају о преузимању тендерске документације од стране понуђача са портала Јавних
набавки БиХ 7 (седам) понуђача је преузело тендерску документацију.
Комисија за јавну набавку именована је Одлуком начелника општине број: 01-14-174-1/21 од
29.04.2021. године.
Дана 26.05.2021. године комисија је благовремено извршила јавно отварање, преглед и оцјену
понуда, те дана 26.05.2021.године доставила Начелнику општине Сребреница :
-

Записник са отварања понуда,
Извјештај/записник о раду,
Записник о прегледу и оцјени понуда
Препоруку број: 01-014-174-5/21 од 26.05.2021. године, те
Извјештај о раду комисије.

Увидом у достављену докуменатцију у поступку је утврђено да је Комисија за јавну набавку
благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила
одговарајуће записнике, у којима је утврђено слиједеће:
-

да је укупан број пристиглих понуда:1 (једна), и то понуда која је пристигла од стране АД
Зворник путеви Каракај, Зворник

- да су благовремено запримљена: 1 (једна) понуда, и то понуда достављена од стране :
1. Понуда понуђача „ТРЕНД“ Д.О.О. Зворник, ул: Јошаница 134 /а, 75 400 Зворник.
-

да није било понуда које су неблаговремено запримљене /0 (нула) понуда

-

да је једна (1) понуда понуђача прихватљива и то понуда достављена од стране
Понуда понуђача „ТРЕНД“ Д.О.О. Зворник, ул: Јошаница 134 /а, 75 400 Зворник
да је није било понуда понуђача које су неприхватљиве

Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и валидности документације
која се односи на испуњавање тражених услова, првенствено услова који се односе на члан 45. став
1. ЗЈН – Лична способност, 46- спосбоност за обављање професионалне дјелатности, члан 48. и 49.
ЗЈН- Техничка и професионална способност и члан 52. ЗЈН, Комисија је утврдила а понуђач
пријављен под редним бројем 1- „ТРЕНД“ Д.О.О. Зворник, ул: Јошаница 134 /а, 75 400 Зворник,
испуњава формално правне и техничке услове, односно захтјеве уговорног органа, због чега се
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сматра квалификованим понуђачем, односно да је понуда прихватљива и да може бити предмет
вредновања према критеријумима утврђеним у обавјештењу о набавци и Тендерској документацији.
Обзиром да је понуђач „ТРЕНД“ Д.О.О. Зворник, ул: Јошаница 134 /а, 75 400 Зворник уз Изјаву
везану за члан 45. ЗЈН одмах доставио и тражене доказе који су наведени у изјави ( документе из
члана 45. став 2. Закона о јавним набавкма), тиме је као изабрани понуђач ослобођен обавезе
накнадног достављања доказа након избора.
Полазећи од горе наведених констатација и чињеница да је једна понуда прихватљива у правном,
техничком и економском смислу и само једна испуњава услове и захтјеве уговорног органа није у
складу са тендерском документацијом
заказана е аукција, те није извршено рангирање, тј
вредновање према критеријуму „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“.
У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и
потпуно, извршила оцјену оцјену приспјелих понуда, сходно позиву.
У поступку оцјене проведеног поступка, узимајући у обзир све наведено, Начелник општине није
нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање
Препоруке Комисије за јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима,
интерним актима и тендерском документацијом.
Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцјењен, са
прихватљивом понудом.

1.
2.
3.

ПОДАЦИ О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ
„ТРЕНД“ Д.О.О. Зворник,
Назив / име понуђача
ул: Јошаница 134 /а, 75 400 Зворник
Адреса
185.480,00 КМ
Укупна цијена (без урачунатог пореза на
Словима: стотинуосамдесетпетхиљада
додату вриједност у износу од 17 %)
четиристотинеосамдесет
конвертибилнимарака и 00/00)

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1 тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба у року утврђеном у члану 101. Закона о јавним набавкама
Жалба се изјављује Начелнику општине као уговорном органу, у писаној форми и мора бити урађена
у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три). Жалба се може уложити директно на
протокол Општине Сребреница или препорученом пошиљком.
Достављено:
1.
2.
3.
4.

„ТРЕНД“ Д.О.О. Зворник, ул: Јошаница 134 /а, 75 400 Зворник,
Одјељење за финансије,
Кабинет Начелника,
а/а.

Начелник општине

___________
Младен Грујичић
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