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Број: 02-020-689/21
Датум: 15.07.2022.год.
Поступајући по Рјешењу Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у Бања Луци бр.
ЈН2-02-07-1-1469-8/22 од 14.06.2022.год. и Рјешењу бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. у
поновљеном поступку оцјене понуда а на основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. ст. 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. 67 Статута општине Братунац („Службени Гласник
општине Братунац“ бр.10/2017), на препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-020-689/21 од
14.07.2022. године, у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Израда пројектне документације
за индустријску и бесцаринску зону у Братунцу“, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку бр. 02-020-689/21 од 14.07.2022. године и
уговор за јавну набавку услуга „Израда пројектне документације за индустријску и бесцаринску зону
у Братунцу“ додјељује се групи понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“
Бања Лука за понуђену цијену од 95.000,00 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 изабраној групи понуђача ДОО „Урбис
центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука у року од 15 дана од дана обавјештавања
учесника поступка о избору најповољнијег понуђача.
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.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали
у поступку јавне набавке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак јавне набавке услуга „Израда пројектне документације за индустријску и
бесцаринску зону у Братунцу“ покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02020-689/21 од 24.12.2021. године.
Јавна набавка проведена је у отвореном поступку.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 100.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци бр. 133-1-2-1-3-1/22 објављено је на Порталу јавних набавки
13.01.2022.год. у 14 часова и 07 минута а сажетак обавјештења о набавци објављен је у Службеном
Гласнику БиХ бр.3 дана 21.01.2022.год.
Комисија за јавну набавку, именована Рјешењем Начелника општине број:02-020-689/21 од
24.12.2021. год., доставила је дана 01.03.2022. године Записник о оцјени понуда и Препоруку о
избору најповољнијег понуђача бр. 02-020-689/21 у овом поступку јавне набавке.
У поступку набавке утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно
извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајући записник, у
којем је утврђено сљедеће:
 да је тендерска документација објављена на Порталу јавних набавки истовремено са објавом
обавјештења о набавци,
 да су тендерску документацију у систему Е-набавке преузела 24 понуђача: УНИС Институт за
екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара ДОО Источно Сарајево-Пале, „BBS Europe“,
„FCT“ ДОО, „Смајић Инжењеринг“ ДОО, “Екапија“ ДОО, „Arting BH“, Институт за
грађевинарство „ИГ“ Бања Лука, Центар за консалтинг и пројектовање, ДОО „Геопут“ Бања
Лука, ДОО „WIDE“, „Minel-schreder“ ДОО Београд, „Урбис центар“ ДОО, „Тenzo“ДОО,
ДОО „Routing“ Бања Лука, „D&D Consulting and Constructing“ ДОО, „Enova“ ДОО Сарајево,
„Grid“ ДОО Бања Лука, „HKP Consulting“, „Radis“ ДОО, „Pro.19“, „Graleks“ ДОО Пале, „MS
Hydro“ ДОО, „ACT Studio“ ДОО Бања Лука и „Ibis“ ДОО Завидовићи,
 да је крајњи рок за пријем понуда био 31.01.2022. године до 11,00 часова,
 да је дана 27.01.2022.год. путем е-маила, а потом дана 28.01.2022.год. путем поште „IBIS“
ДОО Завидовићи, заступан по пуномоћнику Бошку Диљевићу, адвокату из Бања Луке,
изјавио жалбу на Тендерску документацију,
 да је након пријема жалбе а у складу са чланом 110. Закона о јавним набавкама уговорни
орган донио Одлуку о обустављању поступка набавке бр.02-020-689/21 од 28.01.2022.год.,
 да је у поступку одлучивања по жалби утврђено да је иста неоснована и да је у складу са
чланом 100. Став.5. Закона о јавним набавкама жалба прослијеђена на рјешавање
Канцеларији за разматрање жалби са сједиштем у Бања Луци,
 да су до крајњег рока за предају понуда понуде предали
понуђачи Институт за
грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и ДОО „Routing“ Бања Лука и да је,с обзиром да је поступак
набавке обустављен, Комисија донијела одлуку да се понуде неће отварати док се не ријеши
поступак по жалби, о чему су обавијештени наведени понуђачи писменим путем,
 да је Закључком Канцеларије за разматрање жалби Филијала Бања Лука бр. ЈН2-02-07-1-2765/22 од 17.02.2022.год. жалба „IBIS“ ДОО Завидовићи, заступаног по пуномоћнику Бошку
Диљевићу, адвокату из Бања Луке, одбачена је као неуредна,
 да је након доношења Закључка Канцеларије за разматрање жалби Уговорни орган наставио
поступак набавке бр. 133-1-2-1-3-1/22 објавом Исправке за обавјештење о набавци бр.133-1-21-8-14/22 на Порталу јавних набавки дана 21.02.2022.год. у 14 часова и 06 минута и у
Службеном Гласнику БиХ бр. 11 дана 25.02.2022.год., којом је одређен нови рок за доставу и
отварање понуда,
 да је крајњи рок за пријем понуда био 25.02.2022. године до 11,00 часова,
 да је након објаве исправке за обавјештење о набавци, до крајњег рока за пријем понуда
понуду предала група понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“
Бања Лука, чији је водећи члан ДОО „Урбис центар“ Бања Лука,
 да није било неблаговремено запримљених понуда,
 да је јавно отварање понуда извршено дана 25.02.2022.год. у 11 часова и 30 минута,
 да је на јавном отварању понуда утврђено да је понуђач ДОО „Routing“ Бања Лука понудио
цијену у износу 47.900,00 KM без ПДВ-а, понуђач Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања
Лука цијену у износу од 76.400,00 KM без ПДВ-а, а група понуђача ДОО „Урбис центар“
Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука, чији је водећи члан ДОО „Урбис центар“
Бања Лука цијену у износу од 95.000,00 KM без ПДВ-а,
 да је у поступку оцјене квалификованости понуђача и прихватљивости понуда утврђено да су
понуђачи ДОО „Routing“ Бања Лука, Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и група
понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука, чији је
водећи члан ДОО „Урбис центар“ Бања Лука квалификовани и да су њихове понуде
прихватљиве за ову јавну набавку,

 да је Комисија констатовала да је понуда ДОО „Routing“ Бања Лука неприродно ниска,
односно да је за више од 20% нижа од цијене другорангиране прихватљиве понуде, односно
да је више од 50% нижа од просјечне цијене преосталих прихватљивих понуда, због чега је у
складу са чланом 17. Тачка 7. Упуства за припрему модела тендерске документације и понуда
(Сл.Гласник БиХ бр.90/14 и 20/15) и тачком 7.8. Тендерске документације бр.02-020-689/21
понуђачу ДОО „Routing“ Бања Лука, путем мејлла, упутила захтјев за појашњење неприродно
ниске понуде,
 да је понуђач ДОО „Routing“ Бања Лука у остављеном року доставио образложење понуде, те
да је Комисија донијела одлуку да је основ, односно разлози за одређивање цијене за ову
набавку, у износу од 47.900,00 КМ без ПДВ-а, прихватљив и да ће понуђач за понуђену
цијену моћи извршити уговор,
 да је понуђач ДОО „Routing“ Бања Лука изабран за додјелу уговора за ову јавну набавку јер
је понудило најнижу цијену.
На препоруку Комисије за јавне набавке Начелник општине донио је Одлуку о избору
најповољнијег понуђача бр. 02-020-689/21 од 02.03.2022.год. којом је као најповољнии понуђач
одабран ДОО „Routing“ Бања Лука за понуђену цијену у износу од 47.900,00 KM без ПДВ-а.
На одлуку о избору најповољнијег понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука, као
представник групе понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука
изјавио је жалбу. У поступку одлучивања по жалби Уговорни орган је утврдио да је жалба
неоснована те је у складу са чланом 100. Став.5. Закона о јавним набавкама прослиједио на
рјешавање Канцеларији за разматрање жалби са сједиштем у Бања Луци.
Дана 03.05.2022.год. Уговорни орган је запримио Рјешење Канцеларије за разматрање жалби
са сједиштем у Бања Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. Наведеним Рјешењем жалба
групе пнуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука је усвојена,
поништена Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 02-020-689/21 од 02.03.2022.год. и предмет
враћен Уговорном органу на поновни поступак.
Из образложења Рјешења Канцеларије за разматрање жалби Уговорни орган је утврдио да је
жалба усвојена у дијелу оспоравања да изабрани понуђач, као и другорангирани понуђач не
испуњавају захтјеване критеријуме тендерске документације у погледу квалификационог особља, јер
су понудили квалификационо особље, односно именовали стручна лица дипломиране инжењере
грађевине општег смјера те на тај начин поступили супротно члану 57, сатв 1 Закона о јавним
набавкама, док су остали наводи жалбе одбијени као неосновани.
У поновном поступку одлучивања а у циљу доношења правилне и законите одлуке о избору
Комисија за јавне набавке, на састанку одржаном дана 13.05.2022.год. , извршила је поновну провјеру
квалификованости понуђача и оцјену понуда о чему је сачинила Записник, у којем је утврђено
сљедеће:
 да је Уговорни орган понуђачима у овом поступку набавке упутио Захтјев за продужење
периода (рока) важности понуде и гаранције на понуду с обзиром да је период валидности
понуда у овом поступку набавке истекао јер су у поступку два пута коришћени правни
лијекови,
 да су понуђачи ДОО „Routing“ Бања Лука, Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и
група понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука дали
сагласност на продужење периода важења понуде по захтјеву Уговорног органа,
 да је Комисија за јавну набавку извршила поновни увид у понуде сва три понуђача с циљем
утврђивања испуњености захтјева тендерске документације, односно утврђивања да ли су
понуђачи понудили квалификационо особље тражено тачком 4.4.1. под б) подтачке 1) и 2):
1. једног дипломираног инжењера грађевине (нискоградња), са минимално 10 година
радног стажа, који посједује лиценцу за пројектовање и искуство на изради главних
пројеката саобраћајница (минимално три пројекта)
2. једног дипломираног инжењера грађевине (хидротехника), са минимално 10 година
радног стажа, који посједује лиценцу за пројектовање и искуство на изради главних
пројеката хидротехничке инфраструктуре -водовод, канализација, регулација
водотока (минимално три пројекта)
 да је Комисија из образложења Рјешења Канцеларије за разматрање жалби утвдила да је
Канцеларија прихватила основаним наводе жалбе жалиоца ДОО „Урбис центар“ Бања Лука
да се овако постављен услов у Тендерској документацији тумачи као захтјев да понуђачи
имају једног дипломираног инжењера грађевине смјер нискоградња и једног дипломираног
инжењера грађевине хиротехничког смјера,

 да је поновним увидом у понуде сва три понуђача Комисија вршила провјеру да ли су
понуђачи понудили квалификационо особље - једног дипломираног инжењера грађевине
смјер нискоградња и једног дипломираног инжењера грађевине хиротехничког смјера, те да је
након увида у понуде утврдила:
a) да је понуђач ДОО „Routing“ Бања Лука за тражено квалификационо особље
именовао:
1. Санелу Икановић, дипломираног инжењера грађевинасртва, смјер општи, са
посједовањем лиценце за израду техничке документације фаза нискоградње и надзор
бр.ФЛ-0575/14 од 10.03.2014 и Увјерења о положеном стручном испиту из струке
грађевинарства, смјер општи, одсјек саобраћајнице бр.15.06-153-755/15-Г-2475/2015,
издатих од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
2. Весну Плавшић дипломираног инжењера грађевинасртва, смјер општи, са посједовањем
лиценце за израду техничке документације, хидротехничка фаза и надзор бр.ФЛ-0376/14
од 31.01.2014.год. и Увјерења о положеном стручном испиту из струке грађевинарства,
смјер општи, одсјек хидротехнички бр.15-153-47/2010-Г-1248/2010 од 26.02.2010.год.,
издатих од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
Поступајући по упутама из Рјешења Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у Бања
Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. Комисија је утврдила да понуђач ДОО „Routing“
Бања Лука не испуњава захтјеве у погледу именовања квалификационог особља траженог тачком
4.4.1. под б) подтачка 1) и 2) Тендерске документације јер за квалификационо особље није понудио
једног дипломираног инжењера грађевине смјер нискоградња и једног дипломираног инжењера
грађевине хиротехничког смјера, па је поступио супротно члану 57 став (1) Закона о јавним
набавкама, због чега су у складу са чланом 68. Став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама испуњени
услови за одбацивање понуде овог понуђача.
b) да је понуђач Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука за тражено
квалификационо особље именовао:
1. Змијанац Драгана, дипломираног инжењера грађевинасртва, смјер општи, са
посједовањем лиценце за израду техничке документације, фаза нискоградње и надзор
бр.ФЛ-0411/14 од 06.02.2014.год. издата од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију
2. Самоуковић Невенка, дипломираног грађевинског инжењера хидротехничког смјера,
са посједовањем лиценце за израду техничке документације, хидротехничка фаза и
надзор бр.ФЛ-0429/14 од 06.02.2014.год. издата од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију
Поступајући по упутама из Рјешења Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у Бања
Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. Комисија је утврдила да понуђач Институт за
грађевинарство „ИГ“ Бања Лука не испуњава захтјеве у погледу именовања квалификационог особља
траженог тачком 4.4.1. под б) подтачка 1.Тендерске документације, јер за квалификационо особље
није понудио једног дипломираног инжењера грађевине смјер нискоградња, па је поступио супротно
члану 57 став (1) Закона о јавним набавкама, због чега су у складу са чланом 68. Став (4) тачка и)
Закона о јавним набавкама испуњени услови за одбацивање понуде овог понуђача.
c) да је група понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања
Лука за тражено квалификационо особље именовала:
1. Радивојша Љиљану, дипломираног инжењера грађевинасртва, смјер општи, са
посједовањем лиценце за израду техничке документације, фаза нискоградње и надзор
бр.ФЛ-1878/15 од 28.12.2016.год. издата од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију
2. Радановић Недељка, дипломираног грађевинског инжењера, са посједовањем лиценце
за израду техничке документације, фаза нискоградње и надзор бр.ФЛ-7399/17 од
21.09.2017.год. издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство
и екологију
3. Стјепановић Ристу, магистра техничких наука, дипломираног грађевинског инжењера
хидротехничког смјера, са посједовањем лиценце за израду техничке документације,
хидротехничка фаза и надзор бр.ФЛ-0742/14 од 09.04.2014.год. издата од стране
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Поступајући по упутама из Рјешења Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у Бања
Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. Комисија је утврдила да група понуђача ДОО
„Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука не испуњава захтјеве у погледу
именовања квалификационог особља траженог тачком 4.4.1. под б) подтачка 1. Тендерске
документације, јер за квалификационо особље није понудила једног дипломираног инжењера
грађевине смјер нискоградња. Увидом у диплому Радивојша Љиљане утврђено је да је именована

стекла звање дипломираног инжењера грађевинасртва, одсјек грађевински, смјер општи што није у
складу са тачком 4.4.1. под б) подтачка 1. Тендерске документације. Такође, увидом у диплому
Радановић Недељка утврђено је да је именовани на Грађевинском факултету у Београду положио све
приписане испите за стицање права на диплому, а на дан 11.06.1979 год. положио је дипломски испит
са оцјеном 8 на одсјеку за путеве и жељезнице Грађевинског факултета у Београду, на основу чега му
је издата Диплома којом стиче високу школску спрему и стручно звање дипломирани грађевински
инжењер. У Дипломи именованог није наведен ниједан смјер. Дакле, именовани је завршио
Грађевински факултет у Београду на ком нису постојали смјерови због чега је стекао звање
дипломираног грађевинског инжењера. Чињеница да је именовани полагао дипломски испит на
одсјеку за путеве и жељезнице не може замијенити квалификацију дипломираног инжењера
грађевине смјер нискоградња, јер у Дипломи именованог није децидно наведено смјер нискоградња.
С обзиром да је Канцеларија за разматрање жалби усвојила наводе жалиоца да је Уговорни орган у
тачки 4.4.1. под б) подтачка 1. Тендерске документације за квалификационо особље тражио
искључиво дипломираног инжењера грађевине смјер нискоградња и да понуђено квалификационо
особље групе понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука
(Радиовојша Љиљана и Радановић Недељко) не испуњава захтјеване критеријуме Тендерске
документације Комисија је утврдила да је ова група понуђача поступила супротно члану 57 став (1)
Закона о јавним набавкама, због чега су у складу са чланом 68. Став (4) тачка и) Закона о јавним
набавкама испуњени услови за одбацивање понуде ове групе понуђача.
 да је након извршеног поновног увида у понуде сва три понуђача, а у складу са упутама из
Рјешења Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у Бања Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22
од 07.04.2022.год., Комисија утврдила да су у складу са чланом 68. Став (4) тачка и) Закона о
јавним набавкама испуњени услови за одбацивање понуда сва три понуђача јер ниједна
понуда није прихватљива, односно да су испуњени услови за доношење одлуке о поништењу
поступка у складу са чланом 69. Став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама,
 да Комисија за јавну набавку није дала препоруку за поништење поступка набавке јер је у
поновном поступку разматрала и уважила Мишљење Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију бр.15.03-052-2361/22 од 06.04.2022.год. које је заједно са дописом
ДОО „Routing“ Бања Лука примила дана 05.05.2022. год. путем мејла, а потом и путем поште
дана 10.05.2022.год. Понуђач ДОО „Routing“ Бања Лука, дописом број 990-1/22 од
05.05.2022.год. доставио је изјашњење на Рјешење Канцеларије за разматрање жалби са
сједиштем у Бања Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. уз које је приложено
мишљење Министасртва за просторно уређење, грађевинарство и екологију бр.15.03-0522361/22 од 06.04.2022.год. Овај понуђач наводи да је наведено Мишљење доставио и
Канцеларији за разматрање жалби са сједиштем у Бања Луци али да се из образложења
Рјешења може закључити да је Канцеларија за разматрање жалби Мишљење запримила након
донесеног Рјешења, па је предложио уговорном органу да се у поновном поступку разматра
наведено мишљење Министарства,
 да је увидом у Мишљење Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Комисија утврдила да се ДОО „Routing“ Бања Лука обратио поднеском бр.693/22 од
29.03.2022.год. Министарству за мишљење о томе да ли дипломирани инжењери грађевине
општег смјера, који посједују лиценце за пројектовање, односно ревизију хидротехничке фазе
и надзор или фазе нискоградње и надзор, или фазе конструкције и надзор, испуњавају услов у
погледу стручности као дипломирани инжењери грађевине хидротехничког или
конструктивног или смјера нискоградње, а из разлога јер је приликом учествовања у
поступцима јавних набавки у БиХ наилазио на ситуације да поједини уговорни органи
захтијевају, поред осталих услова, да понуђач има запосленог дипломираног инжењера
грађевине са јасно назначеним смјером, који треба да посједује одговарајући број година
радног стажа, да има положен стручни испит, лиценцу за пројектовање, искуство на изради
главних пројеката у складу са усмјерењем, те да уговорни органи, као и Канцеларија за
разматрање жалби оспоравају квалификације дипломираних инжењера грађевине општег
смјера.
Позивајући се на одредбе Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.Гласник РС“
бр.40/13,106/15.3/16 и 84/19), Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци
учесника у грађењу („Сл.Гласник РС“ бр. 70/13 и 24/15), те Правилник о условима и начину
полагања стручног испита („Сл.Гласник РС“ бр.69/13 и 99/19) Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију дало је мишљење да дипломирани инжењери грађевине
општег смјера који посједују лиценце за пројектовање односно ревизију хидротехничке фазе
и надзор, или фазе нискоградње и надзор или фазе конструкције и надзор, испуњавају услове
у погледу стручности као дипломирани инжењери грађевине хидротехничког смјера или
смјера нискоградње или конструктивног смјера.

 да је Комисија, уважавајући Мишљење Министарства за просторно уређење, грађевинарство
и екологију бр.15.03-052-2361/22 од 06.04.2022.год., као органа надлежног за издавање
лиценци и увјерења о положеним стручним испитима, те давање мишљења и тумачења аката
које је издало, у поновном поступку оцјене понуда донијела одлуку да понуђачи ДОО
„Routing“ Бања Лука, Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и група понуђача ДОО
„Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука, чији је водећи члан ДОО
„Урбис центар“ Бања Лука испуњавају услове у погледу понуде (именовања)
квалификационог особља траженог тачком 4.4.1. под б) подтачке 1) и 2) јер су понудили
дипломиране грађевинске инжењере општег смјера који посједују лиценце за пројектовање
односно ревизију хидротехничке фазе и надзор или фазе нискоградње и надзор а који схдоно
наведеном Мишљењу испуњавају услове у погледу стручности као дипломирани инжењери
грађевине хидротехничког смјера или смјера нискоградње.
 да је у поновном поступку Комисија донијела одлуку да су понуђачи ДОО „Routing“ Бања
Лука, Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и група понуђача ДОО „Урбис центар“
Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука, чији је водећи члан ДОО „Урбис центар“
Бања Лука квалификовани и да су њихове понуде оцијењене као прихватљиве за ову јавну
набавку,
 да је примјеном критеријума за оцјену понуда - најнижа цијена Комисија дала препоруку да
се уговор за јавну набавку услуга „Израда пројектне документације за индустријску и
бесцаринску зону у Братунцу“ додијели понуђачу ДОО „Routing“ Бања Лука, јер је понудио
најнижу цијену.
На препоруку Комисије за јавне набавке Начелник општине је донио Одлуку о избору
најповољнијег понуђача бр. 02-020-689/21 од 16.05.2022.год. којом је као најповољнии понуђач
одабран ДОО „Routing“ Бања Лука за понуђену цијену у износу од 47.900,00 KM без ПДВ-а.
На одлуку о избору најповољнијег понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука, као
представник групе понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука
изјавио је жалбу коју је Уговорни орган запримио дана 27.05.2022.год. путем мејла, а потом и путем
поште дана 30.05.2022.год. У поступку одлучивања по жалби Уговорни орган је утврдио да је жалба
неоснована те је у складу са чланом 100. Став.5. Закона о јавним набавкама прослиједио на
рјешавање Канцеларији за разматрање жалби са сједиштем у Бања Луци.
Дана 13.07.2022.год. Уговорни орган је запримио Рјешење Канцеларије за разматрање жалби
са сједиштем у Бања Луци бр.ЈН2-02-07-1-1469-8/22 од 14.06.2022.год. Наведеним Рјешењем жалба
групе пнуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука је усвојена,
поништена Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 02-020-689/21 од 16.05.2022.год. и предмет
враћен Уговорном органу на поновни поступак.
Из образложења Рјешења Канцеларије за разматрање жалби Уговорни орган је утврдио да је
жалба усвојена из разлога што се Уговорни орган није прдржавао упута из Рјешења Канцеларије за
разматрање жалби са сједиштем у Бања Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. већ је Одлуку
о избору донио на основу изјашњења на Рјешење Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у
Бања Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. достављено од стране понуђача ДОО „Routing“
Бања Лука (допис бр.990-1/22 од 05.05.2022.год.). Такође, жалба је усвојена и у дијелу оспоравања
Уговорног органа да група понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања
Лука не испуњава услове у погледу именовања квалификационог особља траженог тачком 4.4.1. под
б) подтачка 1. Тендерске документације, јер за квалификационо особље није понудила једног
дипломираног инжењера грађевине смјер нискоградња. Наиме, Канцеларија за разматрање жалби
усвојила је жалбу жалиоца наводећи да ова група понуђача испуњава услове у погледу именовања
квалификационог особља траженог тачком 4.4.1. под б) подтачка 1. Тендерске документације, јер је
за квалификационо особље понудила једног дипломираног инжењера грађевине Недељка Радановића
који испуњава критеријуме прописане тачком 4.4.1. Тендерске документације.
У поновном поступку одлучивања а у циљу доношења правилне и законите одлуке о избору
Комисија за јавне набавке, на састанку одржаном дана 14.05.2022.год. , извршила је поновну провјеру
квалификованости понуђача и оцјену понуда о чему је сачинила Записник, у којем је утврђено
сљедеће:
 да је Комисија за јавне набавке поштујући упуте дате у Рјешењу Канцеларије за разматрање
жалби са сједиштем у Бања Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. извршила
поновни увид у понуде сва три понуђача те да је поновним увидом у понуде сва три понуђача
вршила провјеру да ли су понуђачи понудили квалификационо особље - једног дипломираног
инжењера грађевине смјер нискоградња и једног дипломираног инжењера грађевине
хиротехничког смјера с обзиром да је поменутим Рјешењем Канцеларија за разматрање жалби
прихватила основаним наводе жалбе жалиоца ДОО „Урбис центар“ Бања Лука да се
постављен услов из тачке 4.4.1. под б) подтачке 1) и 2) Тендерске документације тумачи као
захтјев да понуђачи имају једног дипломираног инжењера грађевине смјер нискоградња и

једног дипломираног инжењера грађевине хиротехничког смјера, те да је након увида у
понуде утврдила:
а) да је понуђач ДОО „Routing“ Бања Лука за тражено квалификационо особље
именовао:
1. Санелу Икановић, дипломираног инжењера грађевинасртва, смјер општи, са
посједовањем лиценце за израду техничке документације фаза нискоградње и надзор
бр.ФЛ-0575/14 од 10.03.2014 и Увјерења о положеном стручном испиту из струке
грађевинарства, смјер општи, одсјек саобраћајнице бр.15.06-153-755/15-Г-2475/2015,
издатих од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
2. Весну Плавшић дипломираног инжењера грађевинасртва, смјер општи, са
посједовањем лиценце за израду техничке документације, хидротехничка фаза и
надзор бр.ФЛ-0376/14 од 31.01.2014.год. и Увјерења о положеном стручном испиту из
струке грађевинарства, смјер општи, одсјек хидротехнички бр.15-153-47/2010-Г1248/2010 од 26.02.2010.год., издатих од стране Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију.
Поступајући по упутама из Рјешења Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у Бања
Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. Комисија је донијела одлуку да понуђач ДОО
„Routing“ Бања Лука не испуњава захтјеве у погледу именовања квалификационог особља траженог
тачком 4.4.1. под б) подтачка 1. и 2. Тендерске документације јер за квалификационо особље није
понудио једног дипломираног инжењера грађевине смјер нискоградња и једног дипломираног
инжењера грађевине хиротехничког смјера, па је поступио супротно члану 57 став (1) Закона о
јавним набавкама, због чега су у складу са чланом 68. Став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама
испуњени услови за одбацивање понуде овог понуђача.
б) да је понуђач Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука за тражено
квалификационо особље именовао:
1. Змијанац Драгана, дипломираног инжењера грађевинасртва, смјер општи, са
посједовањем лиценце за израду техничке документације, фаза нискоградње и надзор
бр.ФЛ-0411/14 од 06.02.2014.год. издата од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију
2. Самоуковић Невенка, дипломираног грађевинског инжењера хидротехничког смјера,
са посједовањем лиценце за израду техничке документације, хидротехничка фаза и
надзор бр.ФЛ-0429/14 од 06.02.2014.год. издата од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију
Поступајући по упутама из Рјешења Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у Бања
Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. Комисија је донијела одлуку да понуђач Институт за
грађевинарство „ИГ“ Бања Лука не испуњава захтјеве у погледу именовања квалификационог особља
траженог тачком 4.4.1. под б) подтачка 1.Тендерске документације, јер за квалификационо особље
није понудио једног дипломираног инжењера грађевине смјер нискоградња, па је поступио супротно
члану 57 став (1) Закона о јавним набавкама, због чега су у складу са чланом 68. Став (4) тачка и)
Закона о јавним набавкама испуњени услови за одбацивање понуде овог понуђача.
ц) да је група понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања
Лука за тражено квалификационо особље именовала:
1. Радивојша Љиљану, дипломираног инжењера грађевинасртва, смјер општи, са
посједовањем лиценце за израду техничке документације, фаза нискоградње и надзор
бр.ФЛ-1878/15 од 28.12.2016.год. издата од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију
2. Радановић Недељка, дипломираног грађевинског инжењера, са посједовањем лиценце
за израду техничке документације, фаза нискоградње и надзор бр.ФЛ-7399/17 од
21.09.2017.год. издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство
и екологију
3. Стјепановић Ристу, магистра техничких наука, дипломираног грађевинског инжењера
хидротехничког смјера, са посједовањем лиценце за израду техничке документације,
хидротехничка фаза и надзор бр.ФЛ-0742/14 од 09.04.2014.год. издата од стране
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Поступајући по упутама из Рјешења Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у Бања
Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год. и Рјешења бр. ЈН2-02-07-1-1469-8-8/22 од
14.06.2022.год. Комисија је донијела одлуку да група понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и
ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука испуњава захтјеве у погледу именовања квалификационог особља
траженог тачком 4.4.1. под б) подтачка 1 и 2 Тендерске документације, јер је за квалификационо
особље понудила једног дипломираног инжењера хидротехничког смјера и једног дипломираног
инжењера грађевине, са положеним дипломским испитом на одсјеку за путеве и жељезнице
Грађевинског факултета у Београду. Као основ за прихватање квалификација Радановић Недељка и

доношење одлуке о испуњавању услова тражених тачком 4.4.1. под б) подтачка 1 Тендерске
документације Комисија је узела Рјешење Канцеларије за разматрање жалби са сједиштем у Бања
Луци бр. ЈН2-02-07-1-1469-8-8/22 од 14.06.2022.год. којим су прихваћени као основани наводи жалбе
групе понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука и утврђено да
именовани са звањем дипломирани грађевински инжењер са положеним дипломским испитом на
одсјеку за путеве и жељезнице Грађевинског факултета у Београду и посједовањем лиценце за
израду техничке документације, фаза нискоградње и надзор, испуњава критеријуме прописане тачком
4.4.1. под б) подтачка 1 Тендерске документације, односно да понудом оваквог квалификационог
особља није извршена повреда члана 57 став (1) Закона о јавним набавкама и да Уговорни орган нема
основа за одбацивање понуде жалиоца.
 да је у поновном поступку, а у складу са упутама из Рјешења Канцеларије за разматрање
жалби са сједиштем у Бања Луци бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год., Комисија
донијела одлуку да понуде понуђача ДОО „Routing“ Бања Лука и Институт за грађевинарство
„ИГ“ Бања Лука нису прихватљиве те су у складу са чланом 68. Став (4) тачка и) Закона о
јавним набавкама одбачене јер не испуњавају захтјеве из Тендењрске документације,
 да је у поновном поступку, а у складу са упутама из Рјешења Канцеларије за разматрање
жалби са сједиштем у Бања Луци бр. ЈН2-02-07-1-1469-8-8/22 од 14.06.2022.год. и Рјешења
бр.ЈН2-02-071-755-8/22 од 07.04.2022.год., Комисија донијела одлуку да група понуђача ДОО
„Урбис центар“ Бања Лука и ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука, чији је водећи члан ДОО
„Урбис центар“ Бања Лука квалификована и да је њихова понуда оцијењена као прихватљива
за ову јавну набавку,
 да је примјеном критеријума за оцјену понуда - најнижа цијена Комисија дала препоруку да
се уговор за јавну набавку услуга „Израда пројектне документације за индустријску и
бесцаринску зону у Братунцу“ додијели групи понуђача ДОО „Урбис центар“ Бања Лука и
ДОО “HKP Consulting“ Бања Лука, чији је водећи члан ДОО „Урбис центар“ Бања Лука, за
понуђену цијену од 95.000,00 КМ без ПДВ-а.
На основу проведеног поновног поступка оцјене понуда и препоруке Комисије за јавну
набавку, а примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, подзаконским актима,
интерним актима и тендерским документом одлучио као у члановима од 1 до 5 ове Одлуке.
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.
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 општини Братунац, у писаној форми, у најмање три
примјерка.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_______________________
Срђан Ранкић,дипл.правник

