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Сребреница, 25.10.2021.године
Број: 01-014-423-ОП/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 е), члана 70. став 1.4. и 6.
Закона о јавним набавкама ( ”Службени гласник БиХ”, бр:39/14), а на препоруку Комисије за јавну
набавку, именоване Одлуком начелника општине број: 01-014-423-1/21, у поступку јавне набавке
путем отвореног поступка „Набавка пољопривредне механизације у циљу реализације пројекта
Обнове одређеног броја кућа повратника у Сребреници и пројекта економске подршке из програма
грант средстава Саудијске Арабије преостала средства број: 01-014-423/21 од 28.09.2021. године,
Начелник општине, д о н о с и :

ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке радова „„Набавка пољопривредне механизације у циљу
реализације пројекта Обнове одређеног броја кућа повратника у Сребреници и пројекта економске
подршке из програма грант средстава Саудијске Арабије преостала средства број: 01-014-423-/21 од
28.09.2021. године, из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од осигураних
средстава за предметну набавку -члан 69. став 2. тачка е).
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује комисија за јавне набавке која је именована
Одлуком начелника општине Сребреница - Одлука број 01-014-423-1/21 од 01.10.2021. године.
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: 01-014-423/21
од 28.09.2021. године.
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда.
Процјењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је :
120.000,00 КМ.
(словима: стотинудвадесетхиљадаконвертибилнихмарака и 00/00)
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Обавјештење о набавци
28.09.2021. године.

број

406-1-1-31-3-49/21, објављено на порталу јавних набавки дана

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 01-014-423-1/21 од 01.10.2021. године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 22.10.2021. године начелнику општине Сребреница
слиједећу документацију :
-

Извјештај о раду комисије/записник о раду,
Записник о прегледу и оцјени понуда
Записник са отварања понуда
Препоруку о поништењу поступка јавне набавке

У поступку по извјештају о раду, 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: 1 (једна) и то понуда достављена од стране понуђча
И.Т.Ц. д.о.о. Зеница
- да су благовремено запримљене 1 (једна ) понуда и то понуда достављена од стране понуђча
И.Т.Ц. д.о.о. Зеница
- да су неблаговремено запримљене О ( ниједна) понуда
Нема понуда које су неблаговремене
- да је 1 (једна) понуда понуђача прихватљива понуда технички исправна , и то понуда достављена
од стране и то понуда достављена од стране понуђча
И.Т.Ц. д.о.о. Зеница -која је технички исправна и квалификована, али је понуђена цијена изнад
процјењене.
Односно Набавка пољопривредне механизације у циљу реализације пројекта Обнове одређеног броја
кућа повратника у Сребреници и пројекта економске подршке из програма грант средстава Саудијске
Арабије преостала средства број: 01-014-423-/21 од 28.09.2021. године процјењена је на износ од
120.000, 00 КМ.
Понуђач И.Т.Ц. д.о.о. Зеница чија понуда је оцјењена као технички исправна, те се сматра као
квалификовани понуђач доставио је понуду чија укупна вриједност за набавку механизације износи :
137.847,84 КМ
( Словима : стотинутридесетседамхиљадаосамстотиначетрдесетседамконветибилнимарака и
84/00)
Што представља знатно више средстава него што је општина Сребреница обезбеједила кроз
реализације пројекта „Обнове одређеног броја кућа повратника у Сребреници и пројекта економске
подршке из програма грант средстава Саудијске Арабије преостала средства.
Односно разлика у процјени предмета набавке и достављеној понуди износи :
17.847,84 КМ
Словима ( седамнаестхиљадаосамстотиначетрдесетседамконвертибилнимарака и 84/00)
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У поступку оцјене проведеног поступка, начелник општине Сребреница 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 набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним
актима и тендерском документацијом.
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да је Понуђач И.Т.Ц. д.о.о. Зеница
Змаја од Босне /Подузетничка зона 1/ Зеница , прекорачио процјењену вриједност за износ од
17.847,84 КМ која је дата испред надлежног органа општинске управе општине Сребреница, чиме су
се стекли законски услови за поништење поступка јавне набавке.
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2. тачка е) 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 замјенику начелника 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
3. а/а
Начелник општине

___________
Младен Грујичић
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