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Сребреница:08.06.2019.године
Број: 01-014-225-4/21

На основу члана члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике
Српске“ број 97/16,36/19 ) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (“Службени гласник
општине Сребреница“, број 2/2018), а у вези са чланом 69. став 2. тачка д), и чланом 70. став 1.4. и 6.
Закона о јавним набавкама ( ”Службени гласник БиХ”, бр:39/14), а на препоруку Комисије за јавну
набавку ( број 01-014-225-4/21 од 07.06.2021. године), именоване Одлуком Начелника општине број:
01-014-225-2/21 oд 28.05.2021. године у поступку јавне набавке радова путем конкурентског поступка у
предмету „Изградња АБ мостова и уређење вањског простора на подручју општине Сребреница“
године, Начелник општине Сребреница, д о н о с и :

ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
Поништава се конкурентски поступак набавке радова у предмету „Изградња АБ мостова и уређење
вањског простора на подручју општине Сребреница“ из разлога што ниједна од примљених понуда за
предметну набавку није прихватљива понуда. (члан 69. став 2. тачка д)
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Стручна служба Начелника-Кабинет Начелника
општине, као и комисија за јавне набавке која је именована Одлуком Начелника општине Сребреница.
Члан 3.
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници општине Сребреница www.srebrenica.gov.ba, истовремено
с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6).
Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
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.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-014-2251/21 од 25.05.2021.године.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског поступка за доставу понуда.
Процјењена вриједност јавне набавке без укљученог пореза на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) износи :
40.968,20 КМ
(словима: четрдесетхиљададеветстотинашездесетосамконвертибилнихмарака и 20/00)
Обавјест о набавци број: 406-7-3-9-3- 13/21 објављена је на Порталу Агенције за јавне набавке дана
27.05.2021. године.
Набавка није подјељена лотове.
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Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 01-014-225-2/21 од 28.05.2021. године.
Комисија за јавну набавку доставила је Начелнику општине Сребреница записник са отварања понуда
Извјештај/записник о раду, Записник о прегледу и оцјени понуда те Препоруку о поништењу поступка
број 01-014-225-4/21 од 07.06.2021. године.
У поступку је утврђено је да 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: 2 (двије ) понуде:
1. АД ЗВОРНИК ПУТЕВИ ЗВОРНИК
2. Д.О.О. ТЕХНОМЕТАЛ ВЛАСЕНИЦА
- Да су благовремено запримљене: 2 (двије) понуде:
3. АД ЗВОРНИК ПУТЕВИ ЗВОРНИК
4. Д.О.О. ТЕХНОМЕТАЛ ВЛАСЕНИЦА
- Да су неблаговремено запримљене 0 (нула) понуда,
Нема понуда које су пристигле неблаговремено
- Да ниједна понуда понуђача није прихватљива :
Нема понуда које су прихватљиве
- Да су 2 (двије) понуде понуђача неприхватљиве понуде / технички неисправне и то понуде:
1. АД ЗВОРНИК ПУТЕВИ ЗВОРНИК
2. Д.О.О. ТЕХНОМЕТАЛ ВЛАСЕНИЦА
Тачније извршеним увидом у Понуде понуђача утврђено је слиједеће:
1. Понуђач 1: А.Д. „Зворникпутеви„ Зворник:
Понуда понуђача А.Д. „Зворникпутеви„ Зворник достављена је дана 07.06.2021.године у 08:12 сати и
није у складу са захтјевима који су дати у Тендерској документацији.
Тачком 5.5.Тендерске документације која је објављена на порталу Јавних набавки у дијелу Цијена
Понуде наведено је :
5.5. Цијена понуде
5.5.1. Понуђачи су дужни доставити попуњен Образац за достављање понуде – Анекс 1 и Образац за
цијену понуде - Анекс 2, у складу са свим захтјевима који су дефинисани у поменутим анексима у
тендерској документацији, за све ставке које су садржане у обрасцу за цијену понуде.
5.5.2. Укупна цијена мора исто бити изражена у Обрасцу за достављање понуде и Обрасцу за цијену
понуде. У случају да се цијене из ова два обрасца не слажу, предност се даје цијени без ПДВ-а из
Обрасца за цијену понуде.
5.5.3. Цијена понуде у Обрасцу за достављање понуде пише се бројевима и словима. У случају
неслагања износа уписаних бројчано и словима, предност се даје износу уписаним словима.
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5.5.4. У случају да понуђач пропусти попунити образац за цијену понуде у складу са
постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.
5.5.5. Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду за све
ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обрасцу не може бити 0.
Понуда понуђача Зворник Путеви АД Зворник садржи тражени образац за достваљање понуда и
Образац за цијену понуда, сходно тендерској документацији, стим да је понуђач АД Зворник путеви
пропустио да у обрасцу за достављање понуде и образцу за цијену понуде, упише поред износа
цијене уписан бројевима, упише и износ цијене словима.
Стога, имајући у виду тачку 5.5.4. Тендерске документације : Уколико понуђач пропусти попунити
Образац за цијену понуде у складу са постављеним Захтјевима, за све ставке које су наведене,
његова понуда ће бити одбачена, уговорни орган -општина Сребреница и одбацује понуду Понуђача
Зворникпутеви ад Зворник.
2. Понуђач : Д.О.О. „Технометал„ Власеница:
Понуда понуђача Д.О.-О. „Технометал„ Власеница доставњена је дана 07.06.2021.године у 09:01 сати
и није у складу са захтјевима који су дати у Тендерској документацији.
Тачком 5.3. Тендерске документације која је објављена на порталу јавних набавки у дијелу који
дефинише Начин доставе понуда, захтјевано је слиједеће
5.3. Начин доставе понуда
5.3.1. Понуда се доставља у оригиналу и једној копији, на којима ће читко писати «ОРИГИНАЛ
ПОНУДА» и «КОПИЈА ПОНУДЕ». Копија понуде мора да садржи сва документа која садржи и
оригинал. Копија Понуде мора бити посебно упакована и затворена у непровидној коверти. У
случају разлике између оригинала и копије понуде, вјеродостојан је оригинал понуде. Копија понуде
се доставља заједно са оригиналом у једној коверти/пакету или у двије одвојене коверте које су
упаковане у заједничку коверту / пакет. Уговорни орган неће прихватити понуду која не садржи
посебно упаковано понуду која садржи двије коверте у којој је једна оригинал а у другој коверти је
копија понуде.
 Понуђач д.о.о. Технометал Власеница је доставио Оригинал понуду која није била
достављена и упакована у засебној коверти
Тачком 5.5.Тендерске документације која је објављена на порталу Јавних набавки у дијелу Цијена
Понуде наведено је :
5.5. Цијена понуде
5.5.1. Понуђачи су дужни доставити попуњен Образац за достављање понуде – Анекс 1 и Образац за
цијену понуде - Анекс 2, у складу са свим захтјевима који су дефинисани у поменутим анексима у
тендерској документацији, за све ставке које су садржане у обрасцу за цијену понуде.
5.5.2. Укупна цијена мора исто бити изражена у Обрасцу за достављање понуде и Обрасцу за цијену
понуде. У случају да се цијене из ова два обрасца не слажу, предност се даје цијени без ПДВ-а из
Обрасца за цијену понуде.
5.5.3. Цијена понуде у Обрасцу за достављање понуде пише се бројевима и словима. У случају
неслагања износа уписаних бројчано и словима, предност се даје износу уписаним словима.
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5.5.4. У случају да понуђач пропусти попунити образац за цијену понуде у складу са
постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.
5.5.5. Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду за све
ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обрасцу не може бити 0.
Понуда понуђача д.о.о. Технометал Власеница садржи тражени образац за достваљање понуда и
Образац за цијену понуда, сходно тендерској документацији, стим да је понуђач пропустио да у
обрасцу за достављање понуде и образцу за цијену понуде, упише поред износа цијене уписан
бројевима, упише и износ цијене словима.
Стога, имајући у виду захтјеве у погледу тачке 5.3.1. и захтјеве у погледу тачке 5.5.4. Тендерске
документације, уговорни орган -општина Сребреница одбацује и не прихвата понуду понуђача
д.о.о. Технометал Власеница.
У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник општине није нашао разлоге, неправилности нити
пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну
набавку.
У поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је препорука о поништењу
поступка дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и
тендерском документацијом.
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да понуде понуђача :
1.
2.

АД ЗВОРНИК ПУТЕВИ ЗВОРНИК
Д.О.О. ТЕХНОМЕТАЛ ВЛАСЕНИЦА

Нису биле технички исправне, те су као такве неприхватљива. Из наведених разлога, примјеном
члана 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба. Жалба се може изјавити најкасније у року од 10 (десет)
дана од дана пријема ове Одлуке и иста 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. Понуђачима,
2. Кабинет Начелника,
3. а/а.
Начелник општине

___________
Младен Грујичић
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RAČUNI/РАЧУНИ/ACCOUNTS: Općinski javni prihodi/Општински јавни приходи: 551015-00011210-51, Budžet opštine/Буџет општине: 551015-00011206-63,
Budžet za posebne namjene/Буџет за посебне намјене: 551015-00011222-15
Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. Бања Лука

