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Сребреница:14.03.2022.године
Број: 01-014- 423-П-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 3. и чланом 70. став 1.4. и 6. Закона о
јавним набавкама (”Службени гласник БиХ”, бр:39/14) у поступку јавне набавке роба у предмету :
Набавка пољопривредне механизације у циљу реализације пројекта “Обнове одређеног броја кућа
повратника у Сребреници и пројекта економске подршке“ из програма гранта средстава Саудијске
Арабије – преостала средства, путем отвореног поступка, Начелник општине Сребреница,
доноси:

ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
ПОНИШТАВА СЕ поновљени отворени поступак јавне набавке роба у предмету Набавка
пољопривредне механизације у циљу реализације пројекта “Обнове одређеног броја кућа повратника
у Сребреници и пројекта економске подршке“ из програма гранта средстава Саудијске Арабије –
преостала средства, а који је покренут Одлуком број 01-014-423-П/21 од 09.11.2021. године,
тендерском документацијом и обавјештењем о набавци 406-1-1-35-3-37/21 процјењене вриједности
набавке роба у износу од 120.000,00 КМ ( Словима: стотинудвадесетхиљадаконвертиблнихмарака)
због доказаних разлога који су изван контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у
вријеме покретања поступка јавне набавке. Наиме, изабрани квалификовани понуђач ИТЦ Зеница
д.о.о. Змаја од Босне бб (Пословна зона I) Зеница је након доношења Одлуке о избору најуспјешнијег
понуђача број 01-014-423-П-О/21 од 01.12.2021. године, обавјестио Уговорни орган општину
Сребреница да није у могућности потписати Уговор за Пројекат „Обнова одређеног броја кућа
повратника у Сребреници и пројекта економске подршке“ из програма гранта средстава Саудијске
Арабије ( у поновљеном поступку) који је везан за Отворени поступак-поновљени поступак број 01014-423-П/21. Такође, представници Саудијског фонда за развој ( као донатори средстава на основу
којих се финансира предметна набавка) на састанку одржаном дана 10.03.2022. године са
општинским представницима утврдили су између осталог слиједеће :
1. Да се поништи и обустави набавка пољопривредне механизације, те да се средства не могу
користит у те намјене ( акт број 01-014-102/20 од 14.03.2022. године).
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Стручна служба Начелника-Кабинет Начелника
општине.
Члан 3.
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници општине Сребреница www.srebrenica.gov.ba. Истовремено
са упућивањем понуђачима који су судјеловали у поступку јавне набавке у складу са чланом 70. став
6. Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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Образложење
У складу са планом јавних набавки Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању
поновљеног поступка јавне набавке у предмету Набавка пољопривредне механизације у циљу
реализације пројекта “Обнове одређеног броја кућа повратника у Сребреници и пројекта економске
подршке“ из програма гранта средстава Саудијске Арабије – преостала средства број: 01-014-234/21
од 09.11.2021.године.
Јавна набавка је проведена путем отвореног ( поновљеног) поступка за доставу понуда.
Процјењена вриједност јавне набавке без укљученог пореза на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) износи :
120.000,00 КМ
( Словима: стотинудвадесетхиљадаконвертиблнихмарака)
У процјену вриједности није укључен ПДВ.
Обавјест о набавци број: 406-1-1-35-3-37/21 објављена је на Порталу Агенције за јавне набавке дана
09.11.2021. године.
Сажетак обавјештења о набавци у поновљеном поступку објављено је у Службени гласник БиХ Број
69/21 дана 12.11.2021. године.
Набавка није била подјељена лотове.
Комисија за јавну набавку именована је Одлуком начелника општине број: 01-14-423-П-1/21 од
16.11.2021. године.
Дана 01.12.2021. године комисија је благовремено извршила јавно отварање, преглед и оцјену
понуда, те истог дана доставила Начелнику општине Сребреница :
-

Записник са отварања понуда, 01-014-423-П-2/21 oд 26.11.2021.године;

-

Извјештај/записник о раду, број: 01-014-423-П-5/21 oд 26.11.2021. године ;

-

Записник о оцјени понуда број 01-014-423-П-3/21 od 26.11.2021. године;

-

Записник о прегледу и оцјени понуда број: 01-014-423-П-4/21 oд 26.11.2021. године;

-

Препоруку о избору најуспјешнијег понуђача у поступку јавне набавке пољопривредне
механизације у циљу реализације пројекта “Обнове одређеног броја кућа повратника у
Сребреници и пројекта економске подршке“ из програма гранта средстава Саудијске
Арабије – преостала средстваброј број: 01-014-423-П-П/21 od 26.11.2021 године;
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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
понуђача ИТЦ ЗЕНИЦА Д.О.О. ,


да су благовремено запримљена: 1 (једна) понуда, и то понуда достављена од стране „ИТЦ
ЗЕНИЦА Д.О.О.

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


да је једна (1) понуда понуђача прихватљива и то понуда достављена од стране
„ИТЦ ЗЕНИЦА Д.О.О.

-

да је није било понуђача чије понуда су неприхватљиве
/ нема понуда које су неприхватљиве/

Након запримљених записника и извјештаја комисије, те сачињене препоруке Комисије за јавне
набавке број : 01-014-423-П-П/21 oд 26.11.2021. године, општина Сребреница је и донијела Одлуку о
избору најуспјешнијег понуђача број 01-014-423-П-О/21 од 01.12.2021. године.
Изабрани квалификовани понуђач ИТЦ Зеница д.о.о. Змаја од Босне бб (Пословна зона I) Зеница је
након доношења Одлуке о избору најуспјешнијег понуђача број 01-014-423-П-О/21 од 01.12.2021.
године, обавјестио Уговорни орган општину Сребреница да није у могућности потписати Уговор за
Пројекат „Обнова одређеног броја кућа повратника у Сребреници и пројекта економске подршке“ из
програма гранта средстава Саудијске Арабије ( у поновљеном поступку) који је везан за Отворени
поступак-поновљени поступак број 01-014-423-П/21. Понуђач је у наведеном допису навео да у
уговору постоје низ нејасноћа које се односе на обавезе Општине Сребренице према понуђачу, а које
се односе на плаћање, тачније – цитирано :




у члану 3. уговора нигдје није наведен рок, као ни које одговоран за прикупљање комплетне
документацијекоја је основ за плаћање Продавцу од стране Министарства финансија и
трезора Босне и Херцеговине;
У предметном уговору нигдје није наведено да ли комплетан износ фактуре/уговора
140.400,00 КМ (стотинучетрдесетхиљадачетиристотине) плаћа Министарство финансија и
трезора БиХ и у којем року
Члановима 5.6.7. Уговора дефинисани су различити рокови за испоруку робе која је предмет
уговора.

Обзиром да је нацрт уговора, као такав био саставни дио тендерске документације објављене на
порталу јавних набавки БиХ и да понуђач није уложио жалбу на тендерску документацију, нити је
тражио појашњења нити измјене нацрта уговора око начина плаћања и испоруке, већ је исти нацрт
Уговора одобрио и парафирао својим потписом и печатом, опшина Сребреница као уговорни орган
није била у могућности да врши измјене, преправке Уговора, а о чему је понуђач био обавјештен.
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Сходно навееном , Општина Сребреница је након запримљеног дописа, опет прослиједила акт број
01-014-423/21 од 09.02.2022. године заједно са нацртима (4 примјерка ) уговора, а путем којег је
попзвала Изабраног понуђача да потпише и својим печатом овјери наведене Уговоре у поступку у
којем је изабран као најуспјешнији. До дана доношења ове предметне Одлуке квалификовани понуђач
није доставио потписане и овјерене Уговоре.
У међувремену, представници општине Сребреница и представници Саудијског фонда за развој ( као
донатори средстава на основу којих се финансира предметна набавка) одржали су дана 10.03.2022.
године састанак у Сарајеву у згради Вијећа министара Босне и Херцеговине, којом приликом је као
услов представника Саудијског фонда за развој за утрошак средстава, између осталог утврђено
слиједеће :
1. Да се поништи и обустави набавка пољопривредне механизације, те да се средства не могу
користит у те намјене ( акт број 01-014-102/20 од 14.03.2022. године- извјештај са састанка
одржаног са представницима Саудијског Фонда за развој).
Имајући у виду чињеницу да је изабрани понуђач, одбио да потпише Уговор, те чињеницу да је на
састанку одржаном у Сарајеву са представницима Саудијског фонда за развој утврђено да се
поступак набавке пољопривредне механизације поништи и обустави, имајући у виду Закон о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, 39/14), подзаконске акте одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да постоје доказиви разлози изван
контроле уговорног органа а који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне
набавке, те су се стекли законски услови за отказ поступка јавне набавке.
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 3. 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. ИТЦ ЗЕНИЦА Д.О.О.
2. Веб страница
3. Кабинет Начелника, и оф
4. а/а.
Начелник општине

___________
Младен Грујичић
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