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Сребреница: 17.08.2022.године
Број: 01-014-281-6/22

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике Српске“
број:97/16, 36/19 и 61/21) 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. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник БиХ” број:39/14), а у складу са Препоруком
Комисије за јавну набавку роба у предмету „Набавка материјала за потребе изградње
електроенергетских објеката и то НН мрежа ТП Карачићи 2 у МЗ Радошевићи село Карачићи и НН
мрежа ТП Борковићи у МЗ Поточари, село Бацута, те набавка материјала за потребе израде кућних
прикључака све у склопу Пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и
електрификације на просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2019 и 2020.годину-кроз
конкурентски поступак„ бр:01-014-281-5/22 од 17.08.2022.године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за набавку роба у предмету
„Набавка материјала за потребе изградње електроенергетских објеката и то НН мрежа ТП
Карачићи 2 у МЗ Радошевићи село Карачићи и НН мрежа ТП Борковићи у МЗ Поточари, село
Бацута, те набавка материјала за потребе израде кућних прикључака све у склопу Пројеката
обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на просторима
гдје живе расељене особе и повратници за 2019 и 2020. годину“
-конкурентски поступакЧлан 1.
Прихвата се Препорука бр:01-014-281-5/22 од 17.08.2022.године Комисије за јавну набавку роба, која
је дата у предмету „Набавка материјала за потребе изградње електроенергетских објеката и то НН
мрежа ТП Карачићи 2 у МЗ Радошевићи село Карачићи и НН мрежа ТП Борковићи у МЗ Поточари,
село Бацута, те набавка материјала за потребе израде кућних прикључака све у склопу Пројеката
обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на просторима гдје
живе расељене особе и повратници за 2019 и 2020.годину“ -кроз конкурентски поступак, те се Уговор
за јавну набавку „Набавка материјала за потребе изградње електроенергетских објеката и то
НН мрежа ТП Карачићи 2 у МЗ Радошевићи село Карачићи и НН мрежа ТП Борковићи у МЗ
Поточари, село Бацута, те набавка материјала за потребе израде кућних прикључака све у
склопу Пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и
електрификације на просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2019 и 2020.годинукроз конкурентски поступак додјељује сљедећем понуђачу:
„Nexen“ д.о.о. Бања Лука из Бања Луке са регистрованим сједиштем у Бања Луци, ул: Козарска
61б, 78 000 Бања Лука, за понуђену цијену од:
38.549,42 КМ
(Словима:тридесетосамхиљадапетстотиначетердесетдеветконвертибилних марака и 42/100)
У цијену понуде није урачунат ПДВ-е .
Члан 2.
На основу отвореног поступка, објављеног на порталу јавних набавки број 406-7-1-17-3-19/22 од
03.08.2022. године у предмету Набавка материјала за потребе изградње електроенергетских
објеката и то НН мрежа ТП Карачићи 2 у МЗ Радошевићи село Карачићи и НН мрежа ТП Борковићи у
МЗ Поточари, село Бацута, те набавка материјала за потребе израде кућних прикључака све у склопу
Пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на
просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2019 и 2020.годину, своју понуду поднијели су
сљедећи понуђаћи:
„Nexen“ д.о.о. Бања Лука, са регистрованим сједиштем у Бања Луци, ул:Козарска 61 б,
78 000 Бања Лука и,
2. „Falcon“ д.о.о. Бијељина, са регистрованим сједиштем у Бијељини, ул:Павловића пут
бр:43, 76 300 Бијељина
1.
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Члан 3.
Након одржане е- аукције, а према „Извјештају о току и завршетку Е -Аукције“ са портала Јавних
набавки Босне и Херцеговине, утврђена је коначна ранг листа понуђча који су учествовали у еаукцији, примјењујући критеријум најниже цијене, како слиједи :
1. „Nexen“ д.о.о. Бања Лука, са износом понуде од – 38.549,42 КМ
2. „Falcon“ д.о.о. Бијељина, са износом понуде од - 38.588,00 КМ
Гдје је оцјењено да је у предметној набавци најповољнији понуђач „Nexen“ д.о.о. Бања Лука из Бања
Луке са износом понуде од 38.549,42 КМ
Члан 4.
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 5.
Изабрани понуђач који није доставио документацију из члана 45. Закона о јавним набавкама је дужан
да у року од 7 (седам) дана од дана достављања ове Одлуке достави оригинале или овјерене копије
документације из члана 45. Закона о јавним набавкама.
Уколико изабрани понуђач не достави тражену документацију у одређеном року, или је достави на
непрописан и непотпун начин, уговор за јавну набавку додјелит ће се другорангираном понуђачу у
складу са чланом 72.став 3. Закона о јавним набавкама, односно уговорни орган ће донијети Одлуку о
поништењу поступка набавка.
Члан 6.
Приједлог Одлуке о набавци услуга доставит ће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
15 (петнаест) дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније
понуде.
За извршење ове одлуке задужују се и овлашћује Одјељење за финанисје Општинске управе
општине Сребреница.
Члан 7.
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 8.
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 радова „Набавка
материјала за потребе изградње електроенергетских објеката и то НН мрежа ТП Карачићи 2 у МЗ
Радошевићи село Карачићи и НН мрежа ТП Борковићи у МЗ Поточари, село Бацута, те набавка
материјала за потребе израде кућних прикључака све у склопу Пројеката обнове и изградње
комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на просторима гдје живе расељене особе
и повратници за 2019 и 2020.годину“„ број:01-014-281/22 од 29.07.2022. године.
Обавјештење о набавци број 406.7-1-17-3-19/22 објављено је на Порталу јавних набавки Босне и
Херцеговине дана 03.08.2022. године, заједно са тендерском документацијом. Тендерску
документацију, заинтересовани понуђачи су могли бесплатно да прузму у електронском облику.Према
Извјештају о преузимању тендерске документације од стране понуђача ( Извјештај са портала јавних
набавки БиХ) 13 ( тринаесет) понуђача су преузела тендерску документацију.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
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Процјењена вриједност јавне набавке без укљученог пореза на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) је:
40.000,00 КМ
(словима:четердесетхиљада и 00/100 конвертибилних марака)

Комисија за јавну набавку роба „Набавка материјала за потребе изградње електроенергетских
објеката и то НН мрежа ТП Карачићи 2 у МЗ Радошевићи село Карачићи и НН мрежа ТП Борковићи у
МЗ Поточари, село Бацута, те набавка материјала за потребе израде кућних прикључака све у склопу
Пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на
просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2019 и 2020.годину-кроз конкурентски
поступак, именована је Одлуком начелника општине број: 01-14-281-1/22 од 29.07.2022. године.
Тако именована Комисија за јавну набавку роба доставила је дана 17.08.2022.године Начелнику
општине Сребреница :
- Записник са отварања понуда
- Извјештај/Записник о раду број 01-014-281-8/22 од 17.08.2022. године.
- Записник о прегледи и оцјени понуда
- Записник о оцјени понуда
- Препорука комисије
У поступку утврђено је 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: 2 (двије) понуде:
Понуда понуђача „Nexen“ д.о.о. Бања Лука, са регистрованим сједиштем у Бања Луци,
ул:Козарска 61 б, 78 000 Бања Лука и,
Понуда понуђача „Falcon“ д.о.о. Бијељина, са регистрованим сједиштем у Бијељини,
ул:Павловића пут бр:43, 76 300 Бијељина.

-

да су благовремено запримљене: 2 (двије) понуде:
Понуда понуђача „Nexen“ д.о.о. Бања Лука, са регистрованим сједиштем у Бања Луци,
ул:Козарска 61 б, 78 000 Бања Лука и,
Понуда понуђача „Falcon“ д.о.о. Бијељина, са регистрованим сједиштем у Бијељини,
ул:Павловића пут бр:43, 76 300 Бијељина.

-

да је неблаговремено запримљено: 0 (нула) понуда,
/нема понуда које су неблаговремено запримљене /

-

да је 2 (двије) понуде понуђача прихватљиве и то понуде понуђача:
Понуда понуђача „Nexen“ д.о.о. Бања Лука, са регистрованим сједиштем у Бања Луци,
ул:Козарска 61 б, 78 000 Бања Лука и,
Понуда понуђача „Falcon“ д.о.о. Бијељина, са регистрованим сједиштем у Бијељини,
ул:Павловића пут бр:43, 76 300 Бијељина.

-

да је 0 (нула) понуда понуђача неприхватљива
нема понуда које су неприхватњиве

У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и
потпуно, извршила оцјену оцјену приспјелих понуда, сходно позиву .
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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 47. ЗЈН- и
Економска и професионална способност, 49. Техничка и професионална способност у поступку
набавке робе, Комисија је утврдила да сви понуђачи који су доставили своје понуде, испуњавају
формално правне и техничке услове, односно захтјеве уговорног органа, због чега се сматрају
квалификованим понуђачима, односно све понуде су прихватљиве , те су биле предмет вредновања
према критеријумима утврђеним у обавјештењу о набавци број 406-7-1-17-3-19/22 и Тендерској
документацији.
Полазећи од горе наведених констатација и чињеница да су понуде прихватљиве у правном,
техничком и економском смислу и то понуде понуђача: Д.О.О. „Nexen„ Бања Лука, са регистрованим
сједиштем у Бања Луци, ул:Козарска 61 б, 78 000 Бања Лука и Д.О.О. „Falcon“ Бијељина, са
регистрованим сједиштем у Бијељини, ул: Павловића пут бр:43, 76 300 Бијељина, те да испуњавају
услове и захтјеве уговорног органа у складу са тендерском документацијом заказана је и е аукција,
те је извршено рангирање, тј вредновање
према критеријуму „најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде“.
Након одржане е- аукције, а према Извјештају о току и завршетку е-аукције са портала Јавних набавки
Босне и Херцеговине, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали у е-аукцији,
примјењујући критеријум најниже цијене како слиједи :
1.
2.

„Nexen“ д.о.о. Бања Лука, са износом понуде од – 38.549,42 КМ
„Falcon“ д.о.о. Бијељина, са износом понуде од - 38.588,00 КМ

Е-аукција која је одржана дана 17.08.2022.године са почетком у 11:00 сати.
Којом приликом је оцјењено да је у предметној набавци најповољнији понуђач „Nexen“ д.о.о. Бања
Лука, са износом понуде од – 38.549,42 КМ.
Обзиром да понуђач „ Nexen“ д.о.о. Бања Лука, са износом понуде од – 38.549,42 КМ уз Изјаву
везану за члан 45. ЗЈН није доставио и тражене доказе који су наведени у изјави ( документе из
члана 45. став 2. Закона о јавним набавкма), тиме се као изабрани понуђач обавезује да у року од 7
(седам) дана од достављања ове Одлуке накнадно достави тражене доказа сходно члану 5. ове
Одлуке.
Уколико изабрани понуђач не достави тражену документацију у одређеном року, или је достави на
непрописан и непотпун начин, уговор за јавну набавку додјелит ће се другорангираном понуђачу у
складу са чланом 72.став 3. Закона о јавним набавкама, односно уговорни орган ће донијети Одлуку о
поништењу поступка набавка. У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је
Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену оцјену приспјелих понуда, сходно постпку који је
покренут.
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
Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђачи најбоље оцјењени са
прихватљивим понудама, те да је дао најнижу цијену кроз одржану е аукцију.
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BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
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1.
2.
3.

Назив/име понуђача
Адреса
Укупна цијена (без
урачунатог пореза
на додату
вриједност у износу
од 17 %)

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–233
Email: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

ПОДАЦИ О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ
Д.О.О. „Nexen„ Бања Лука
Ул: Козарска 61 б, 78 000 Бања Лука
38.549,42 КМ (без урачунатог ПДВ-а) за јавну набавку радова „Набавка
материјала за потребе изградње електроенергетских објеката и то НН
мрежа ТП Карачићи 2 у МЗ Радошевићи село Карачићи и НН мрежа ТП
Борковићи у МЗ Поточари, село Бацута, те набавка материјала за
потребе израде кућних прикључака све у склопу Пројеката обнове и
изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на
просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2019 и
2020.годину-кроз конкурентски поступак„

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.
5.

Д.О.О. „Nexen„ Бања Лука, ул:Козарска 61 б, 78 000 Бања Лука,
Д.О.О. „Falcon“ „Бијељина, ул:Павловића пут бр:43, 76 300 Бијељина,
Одјељење за финансије,
Кабинет Начелника и,
а/а.

Начелник општине

___________
Младен Грујичић
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