
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

-НАЧЕЛНИК- 
Ул.Светог Саве 260 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-mail:bratopst@teol.net   

www.opstinabratunac.com 

 

Број: 02-020-394/15 

Датум: 23.02.2016.год. 

 

На основу члана члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. став. 1, 3. и 6.  Закона о  јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 58. Став 1, 3 и 6 Правилника о поступцима 

јавне набавке роба, радова и услуга у Општинској управи Братунац бр.02-020-71/15 

(Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15) и чл. 50 Статута општине Братунац-пречишћен текст 

(Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 02-

020-394/15 од 22.02.2016. године, у отвореном поступку јавне набавке услуга „Надзор над 

изградњом објекта Дом здравља у Братунцу“, Начелник општине  доноси: 

 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке бр.02-020-394/15 од 22.02.2016. 

године и уговор за јавну набавку услуга „Надзор над изградњом објекта Дом здравља у 

Братунцу“ додјељује се понуђачу Инстутут за грађевинарство „ИГ“ ДОО  Бања Лука,  за 

понуђену цијену од 9.600,00 КМ без ПДВ-а.  

 

Члан 2. 

 

 Понуда понуђача из члана 1 ове Одлуке оцијењена је као наповољнија по критеријуму 

најниже цијене у складу са чланом 64. став 1. тачка б) Закона о  јавним набавкама.  

 

Члан 3. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу Инстутут за 

грађевинарство „ИГ“ ДОО  Бања Лука, по протеку рока од 15 дана, од дана када су сви 

понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде.  

 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници општине Братунац www.opstinabratunac.com 

истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у 

складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који  су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама. 

 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

Поступак јавне набавке услуга „Надзор над изградњом објекта Дом здравља у 

Братунцу“ покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-020-394/15 од 

27.11.2015. године. 

Јавна набавка је проведена у отвореном поступку. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 31.898,00  КМ. 

Обавјештење о набавци број: 133-1-2-71-3-12/15 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 30.11.2015. године и у Службеном Гласнику БиХ бр.93/15 од 07.12.2015.год. 

Крајњи рок за пријем понуда по наведеном обавјештењу о набавци био је: 

16.12.2015.год. Дана 11.12.2015.год. уговрни орган је запримио жалбу понуђача ДОО „Мега-

пројект“ из Братунца на одредбе тендерске документације. Жалба је прослијеђена на 

рјешавање Канцеларији за разматрање жалби са сједиштем у Бања Луци. Одлуком бр.02-020-

394/15 од 14.12.2015.год. обустављен је поступак јавне набавке услуга до доношења одлуке 

Канцеларије за разматрање жалби и обавјештени понуђачи који су преузели тендерску 

документацију у систему Е-набавке.  

Понуђач ЈУ „Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске“ 

Бања Лука након обавјештења о обустави поступка, до крајњег рока за предају понуда по 

обавјештењу о набавци бр. 133-1-2-71-3-12/15 од 30.11.2015.год., предало је понуду.Увидом 

у записник о пријему понуда утврђено је да је понуда примљена 16.12.2015.год у 10 часова и 

35 минута. С обзиром да је поступак обустављен понуда није отварана с циљем да се овом  

понуђачу омогући учешће у поступку набавке након доношења одлуке Канцеларије за 

разматрање жалби. 

Канцеларија за разматрање жалби је својим Закључком бр.ЈН2-02-07-1-116-5/15 од 

15.01.2016.год. одбацила жалбу понуђача ДОО „Мега-пројект“ из Братунца као неуредну. 

Након доношења одлуке Канцеларије за разматрање жалби поступак јавне набавке је 

настављен.  

Дана 02.02.2016.год. објављена је исправка за обавјештење о набавци бр:133-1-2-78-8-

4/16 у 11 часова и 01 минут на Порталу јавних набавки и у Службеном гласнику БиХ 

бр.47/16, дана 05.02.2016.год. Овом исправком исправљен је датум и вријеме  за пријем 

понуда и датум и вријеме отварања понуда. Понуђачи су кроз систем Е-набавке 

обавијештени о измјени рокова као и о измјени рока важења понуде.   

Комисија за јавну набавку, именована  Рјешењем Начелника општине број: 02-020-

17/16 од  13.01.2016.год., извршила је отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено следеће:  

� да су тендерску документацију након објаве обавјештењу о набавци бр: 133-1-2-71-3-

12/15 од 30.11.2015.год. преузели понуђачи: „BBS Europe“, ЈУ „Институт за 

урбанизам, грађевинасртво и екологију РС“ Бања Лука, Инстутут за грађевинарство 

„ИГ“ ДОО  Бања Лука, „Идустропројект“ АД Приједор, ДОО „Мега-пројект“  

Братунац, ДОО „Артинг“ Брчко, Термоелектрана „Какањ“ Какањ, и „Урбис центар“ а 

након објаве  исправка за обавјештење о набавци бр:133-1-2-78-8-4/16 од 

02.02.2016.год.тендерску документацију су преузели и понуђачи „EHTA R“ ДОО 

Дервента, „Сендо“ ДОО Сарајево, „Интер градња“ ДОО „Караула“ и ДОО „Марвел“. 

� да је до крајњег рока за пријем понуда пристигло четри (4) понуде и то понуде 

понуђача: ЈУ „Институт за урбанизам, грађевинасртво и екологију РС“ Бања Лука, 

Инстутут за грађевинарство „ИГ“ ДОО  Бања Лука, ДОО „Мега-пројект“  Братунац и 

ДОО „Артинг“ Брчко, 

� да су све  понуде  благовремено запримљене, 

� да није било  неблаговремено запримљених  понуда, 

� да су  понуђачи Инстутут за грађевинарство „ИГ“ ДОО  Бања Лука  и ДОО „Артинг“ 

Брчко, квалификовани и да су њихове понуде  у попуности прихватљиве за ову јавну 

набавку. 

 



 

� да понуђач ДОО „Мега-пројект“  Братунац није испунио услове за квалификацију и да 

је понуда овог понуђача оцијењена као неприхватљива за ову јавну набавку, јер 

понуђач не испуњава услове у погледу успјешног искуства у реализацији најмање три 

уговора о пружању услуга које су предмет ове набавке у последње три године  у 

вриједности истој или већој од вриједности објекта који се гради (2.126.534,36 КМ) и  

јер у својој понуди није доставио доказ да има запослено лице за вршење предмета 

набавке који посједује одговарајућу лиценцу за машинску фазу, као и доказе о 

образовним и професионалним квалификацијама стручног лица за машинску фазу. 

� да понуђач ЈУ „Институт за урбанизам, грађевинасртво и екологију РС“ Бања Лука 

није испунио услове за квалификацију те је понуда овог понуђача оцијењена као 

неприхватљива за ову јавну набавку, јер понуђач не испуњава услове у погледу 

успјешног искуства у реализацији најмање три уговора о пружању услуга које су 

предмет ове набавке у последње три године  у вриједности истој или већој од 

вриједности објекта који се гради (2.126.534,36 КМ), и јер  понуда овог понуђача 

након објаве исправке за обавјештење о набавци бр:133-1-2-78-8-4/16, те извршене 

измјене тендерске документације у систему Е-набавке, није усклађена са измјеном 

тендерске документације, тачка 5.9. рок важења понуде.  

� да је понуђач Инстутут за грађевинарство „ИГ“ ДОО  Бања Лука  понудио најнижу 

цијену за ову јавну набавку и да је за понуда овог понуђача за 20% нижа од цијене 

другорангиране прихватљиве понуде, 

� да је понуђачу Инстутут за грађевинарство „ИГ“ ДОО  Бања Лука упућен захтјев за 

појашњење неприродно ниске понуде,  

� да је након разматрања достављеног појашњења утврђено да је основ, односно 

разлози за одређивање цијене за пружање услуга надзора над изградњом објекта Дом 

здравља у Братунцу, у износу од 9.600,00 КМ без ПДВ-а, прихватљив и да ће понуђач 

за понуђену цијену моћи извршити уговор.  

� да је понуђач Инстутут за грађевинарство „ИГ“ ДОО  Бања Лука изабран за додјелу 

уговора за ову јавну набавку јер је понудио најнижу цијену. 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 

правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену понуда у складу 

са критеријумима из тендерске документације. У поступку оцјене проведеног поступка нису 

нађени разлози неправилности и пропуста у раду Комисије који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку. 

 На основу свега наведеног, а примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерским документом, одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од 

дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу, у писаној форми, у најмање 

три примјерка.  

 

                             

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          _______________________________ 

                            Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


