
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Трг Милоша Обилића бр.8  Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)42-03-72:  
e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 
Број: 02-020-272/21 
Датум: 14.06.2021.год. 
 

На основу члана члана 72. Став (3) така а) Закона о  јавним набавкама („Сл. гласник 
БиХ“, број 39/14) и чл. 67 Статута општине Братунац („Сл.Гласник општине Братунац“ 
бр.10/2017) у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку роба 
„Набавка и испорука грађевинског материјала за расељена лица, повратнике и социјалне 
кориснике на подручју општине Братунац“, Начелник општине  доноси: 

 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ДРУГОРАНГИРАНОМ ПОНУЂАЧУ  

 
Члан 1. 

 
У складу са чланом 72. Став (3) така а) Закона о  јавним набавкама („Сл. Гласник 

БиХ“, број 39/14) уговор за јавну набавку роба „Набавка и испорука грађевинског материјала 
за расељена лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац“ 
додјељује се другорангираном понуђачу ТР “EUROMIX“ из Братунца за понуђену цијену 
од  30.016,67  КМ без ПДВ-а, 

.  
Члан 2. 

 
 Другорангирани понуђач обавезан је у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке 
доставити документацију из члана 45. Закона о јавним набавкама трежану тачком 4.1.2. 
подтачке а) ц) и д) Тендерске документације бр.02-020-272/21 од 13.05.2021.год.. Докази које 
доставља другорангирани понуђач не могу бити старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од 
момента предаје понуде и морају бити оригинали или овјерене копије. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници општине Братунац www.opstinabratunac.com 
истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.  
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који  су 
учествовали у поступку јавне набавке.  
 

Члан 6.  
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука Начелника општине о 
избору најповољнијег пнуђача бр.02-020-272/21 од 01. 06.2021.год.  

 
 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 
Поступак јавне набавке роба „Набавка и испорука грађевинског материјала за 

расељена лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац“ покренут 
је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-020-272/21 од 10.05.2021. године. 

Јавна набавка проведена је у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 30.000,00 КМ. 
Обавјештење о набавци број: 133-7-1-17-3-13/21 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 13.05.2021. године у 13 часова  и 17 минута.  
Комисија за јавну набавку, именована  Рјешењем Начелника општине број:02-020-

272/21 од 10.05.2021. год.,  доставила је дана 31.05.2021. године Записник о оцјени понуда и 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача бр. 02-020-272/21 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 је позив за учешће у поступку набавке упућен понуђачима ТЗР “WIN COLOR“ 

Братунац, TR “EUROMIX“ Братунац и  ТР “АСТРА“ Братунац, 
 да су тендерску документацију у систему Е-набавке преузели понуђачи:„BBS Europe, 

„ЕКАПИЈА“ ДОО, „ГРАДПРОМ“ ДОО Србац, ТР “EUROMIX“ Братунац, ТЗР “WIN 
COLOR“ Братунац, ДОО „ПРИМАПРОМ“ Бања Лука, „FINALFLUX“ С.П., 
„KIMЕEL“  ДОО6 и  „INTER-COM“ ДОО Зеница 

 да су до крајњег рока за пријем понуда пристигле двије (2) понуде и то понуде 
понуђача ДОО „ПРИМАПРОМ“ из Бања Луке и ТР “EUROMIX“ из Братунца, 

 да су понуде благовремено запримљене, 
 да није било  неблаговремено запримљених  понуда, 
 да је јавно отварање понуда извршено дана 26.05.2021.год. са почетком у 11 часова и 

30 минута, 
 да је понуђач ДОО „ПРИМАПРОМ“ из Бања Луке  понудио цијену у износу од 

35.475,55 КМ без ПДВ-а, а понуђач  ТР “EUROMIX“ из Братунца цијену у износу од 
29.999,15 КМ без ПДВ-а, 

 да је у поступку  оцјене понуда Комисија утврдила: 
1. да је понуђач ДОО „ПРИМАПРОМ“ Бања Лука квалификован и да је његова 

понуда у попуности прихватљива за ову јавну набавку,  
2. да  је  понуђач ТР “EUROMIX“ из Братунца доставио  документацију у складу 

са захтјевима из Тендерске документације  али да је у поступку провјере 
рачунске исправности понуде  Комисија утврдила да понуђач ТР “EUROMIX“ 
из Братунца има рачунске грешке у образцу за цијену понуде па самим тим и у 
образцу за понуду. У складу са чланом 17. Упутства за припрему модела 
тендерске документације и понуда („СЛ.Гласник БиХ“ бр.90/14 и 20/15) 
Комисија је извршила исправку рачунске грешке па  исправљена цијена 
понуде понуђача ТР “EUROMIX“ износи 30.016,67 КМ без ПДВ-а, односно 
35.119,50 КМ са ПДВ-ом. Након исправке рачунске грешке  Комисија је 
понуђачу ТР “EUROMIX“ из Братунца упутила захтјев за прихватање 
рачунске грешке и одредила рок за достављање писменог изјашњења. У 
остављеном року понуђачу ТР “EUROMIX“ из Братунца  својим дописом 
бр.26-05/2021 од 28.05.2021.год. прихватио је рачунску грешку и дао 
сагласност на исправљене цијене.  
Након прихватања рачунске грешке од стране понуђача ТР “EUROMIX“ из 
Братунца Комисија је донијела одлуку да је  понуђач  ТР “EUROMIX“ из 
Братунца квалификован и да је његова понуда  у попуности прихватљива за 
ову јавну набавку. 



 
 
 

 да су  испуњени услови за одржавање е-аукције, 
 да је е-аукција заказана је за дан 31.05.2021.год. у 10,00 часова  са предвиђеним 

временом трајања од 10 минута, 
 да је е-аукција  почела 31.05.2021.год. у 10,00 часова и завршила се 31.05.2021.год. у 

10 часова и 10 минута, 
 да је у току провођења е-аукције понуђач ДОО „ПРИМАПРОМ“ Бања Лука снизио  

своју почетну цијњну понуде па цијена овог понуђача након е-аукције износи 
29.900,00 КМ без ПДВ-а, а понуђач ТР “EUROMIX“ Братунац није снижавао почетну 
цијену понуде па је понуда овог понуђача остала непромијењена и износи 30.016,67 
КМ без ПДВ-а, 

 да је након завршене е-аукције Комисија  констовала да је цијена понуђача ТР 
“EUROMIX“ Братунац већа од процијењене вриједности јавне набавке за 0,055%., па 
је, с обзиром да се ради о незнатно већој цијени понуде од процијењене вриједности 
набавке, донијела одлуку да је понуда понуђача ТР “EUROMIX“ Братунац 
прихватљива за ову набавку, и овог понуђача  рангирала по критеријуму најниже 
цијене, 

 да је понуђач ДОО „ПРИМАПРОМ“ Бања Лука изабран за додјелу уговора за ову 
јавну набавку јер је понудио најнижу цијену. 
На основу проведеног поступка набавке и препоруке Комисије за јавну набавку 

уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача бр.02-020-272/21 дана 
01.06.2021.год. и иста је објављена на веб страници уговорног органа, те упућена пониђачима 
који су учествовали у поступку набавке заједно са Запсиником о оцјени понуда и 
обавјештењем о резултату поступка набавке. 

Обавјештење о резултатима поступка набавке, одлуку о избору најповољнијег 
понуђача и Записник о оцјени понуда приворангирани понуђач ДОО „ПРИМА ПРОМ“ Бања 
Лука примио је дана 03.06 2021.год. а другорангирани понуђач  ТР “EUROMIX“ Братунац 
дана 02.06.2021.год.  

У поступку набавке нису коришћени правни лијекови. 
С обзиром да је у понуди ДОО „ПРИМАПРОМ“ Бања Лука предата само изјава о 

испуњености услова из члана 45 Закона о јавним набавкама одабрани понуђач је био дужан у 
року од 5 дана од дана пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача  доставити доказе о 
испуњавању услова из члана 45 Закона о јавним набавкама, а у складу са тачком 4.1.2. 
подтачке а), б), ц) и д) Тендерске документације бр.02-020-272/21 од 13.05.2021.год.  

Прворангирани понуђач ДОО „ПРИМА ПРОМ“ Бања Лука није доставио тражену 
документацију у року од пет дана од дана пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача  
па се, у складу са 72. Став (3) така а) Закона о  јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 
39/14), уговор за јавну набавку роба „Набавка и испорука грађевинског материјала за 
расељена лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац“ додјељује  
другорангираном понуђачу  ТР “EUROMIX“ Братунац, уз услув да испуни обавезу 
дефинисану чланом 2 ове Одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема ове одлуке. Жалба се изјављује општини Братунац, у писаној форми, у најмање три 
примјерка.  
                             
 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
             ________________________ 

                                  Срђан Ранкић,дипл.правник 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


