
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

Ул. Трг Милоша Обилића бр.8  Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37:  
e-mail:bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

 
Број: 02-020-288/20 
Датум: 26.10.2020.год. 
 

На основу члана 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: 02-020-288/20 од 23.10.2020. године, у отвореном 
поступку јавне набавке радова „Изградња и реконструкција градских улица и локалних путева на 
подручју општине Братунац“, Начелник општине  доноси: 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  

 
Члан 1. 

 
Прихвата се препорука Комисије за јавну набавке, 02-020-288/20 од 23.10.2020. године и 

уговор за јавну набавку радова „Изградња и реконструкција градских улица и локалних путева на 
подручју општине Братунац“ додјељује се понуђачу ДОО „ТРЕНД“  Зворник,  за понуђену цијену 
од: 

 ЛОТ1: Санација оштећења на путним комуникацијама Братунац – Суха, Братунац – Лоњин и 
Братунац - Красанпоље, општина Братунац - 13.664,77 КМ без ПДВ-а.  

 ЛОТ 2: Санација  локалних путева у мјесним заједницама Глогова, Красанпоље, Коњевић 
Поље, Михаљевићи, Загони-Бљечева, Вољавица, Залужје – Биљача, Суха и Тегаре, општина 
Братунац – 25.632,00 КМ без ПДВ-а. 

 ЛОТ 3: Санација локалних путева у мјесним заједницма на подручју општине Братунац- 
270.428,50 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 ДОО „ТРЕНД“  
Зворник. 

Члан 4. 
 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници општине Братунац www.opstinabratunac.com 
истовремено са упућивањем понуђачу  који је учествовао 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 радова „Изградња и реконструкција градских улица и локалних 
путева на подручју општине Братунац“ покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 
број: 02-020-288/20 од 09.09.2020. године. 

Јавна набавка је проведена у отвореном  поступку. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а  је 309.739,35 КМ. 
Обавјештење о набавци број: 133-1-3-60-3-24/20 објављено је на Порталу јавних набавки дана 

14.09.2020. године у 12 часова и 20 минута и у Службеном Гласнику БиХ бр.57 дана 18.09.2020.год.  
Комисија за јавну набавку, именована  Рјешењем Начелника општине број:02-020-17/20 од 

03.01.2020. год.,  доставила је дана 23.10.2020. године Записник о оцјени понуда и Препоруку о 
избору најповољнијег понуђача бр. 02-020-288/20 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 преузели понуђачи: “Екапија“ ДОО, АД 
„Зворникпутеви“ Зворник, BBS „Europe“, „Parting“ ДОО Широки Бријег,  ДОО „Minel-
schreder“ Београд, ДОО „Технометал“ Власеница, ДОО „Тренд“ Зворник, ДОО  „Primax“ 
Мостар, 

 да је крајњи рок за предају понуда брио 30.09.2020.год. 
 да је Комисија дана 28.09.2020.год. запримила Жалбу ДОО  „Primax“ Мостар изјављену на 

тендерску документацију, 
 да је дана 28.09.2020.год. Одлуком бр.02-020-288/20 обустављен поступак набавке до 

доношења одлуке Канцеларије за разматрање жалби, 
 да је до крајњег рока за предају понуда примљена  једна (1) понуда и то понуда  понуђача 

ДОО „Тренд“ Зворник, 
 да је Комисија за јавне набавке донијела одлуку да се понуда неће отварати нити ће се 

враћати понуђачу до окончања жалбеног поступка и да је  Комисија уредно уручила понуђачу 
ДОО „Тренд“ Зворник Одлуку о обустављању поступка,  

 Да је Одлука о обустављању поступка уручена подносиоцу жалбе ДОО  „Primax“ Мостар, као 
и пуномоћнику подносиоца жалбе, 

 да је жалба са комплетном документацијом у овом поступку набавке прослијеђена 
Канцеларији за разматрање жалби са сједиштем у Бања Луци, 

 да је Канцеларија за разматрање жалби Закучком бр.ЈН2-02-07-1-2675-5/20 од 05.10.2020.год. 
одбацила жалбу ДОО  Primax“ Мостар као неуредну,  

 да је Комисија за јавне набавке наком пријема Закључка Канцеларије за разматрање жалби 
објавила исправку за обавјештење о набавци бр.133-1-3-60-8-30/20 на Порталу јавних набавки 
дана 20.10. 2020.год. и у Службеном гласнику БиХ бр.67 дана 25.10.2020.год., 

 да је крајњи рок за пријем понуда по основу исправке обавјештења о набвци био 
23.10.2020.год. и да до крајњег рока није примљена ниједна нова понуда, 

 да није било  неблаговремено запримљених  понуда, 
 да је Комисија за јавне набавке на јавном  отварању понуда  констатовала да ће се за ову јавну 

набавку отварати понуда понуђача ДОО „Тренд“ Зворник јер је иста пристигла у року 
дефинисаном Обавјештењем о набавци број: 133-1-3-60-3-24/20 а да по основу жалбе није 
било измјена тендерске документације, 

 да је на дан отварања понуда Комисија костатовала да је понуђач ДОО „Тренд“ Зворник 
квалификован  за вршење предметне набавке те да је понуда оцијењена као прихватљива, 

 да је понуђач ДОО „Тренд“ Зворник понудио цијену: 
1. ЛОТ1: Санација оштећења на путним комуникацијама Братунац – Суха, Братунац – 

Лоњин и Братунац - Красанпоље, општина Братунац - 13.664,77 КМ без ПДВ-а, 
2. ЛОТ 2: Санација  локалних путева у мјесним заједницама Глогова, Красанпоље, 

Коњевић Поље, Михаљевићи, Загони-Бљечева, Вољавица, Залужје – Биљача, Суха и 
Тегаре, општина Братунац – 25.632,00 КМ без ПДВ-а, 

3. ЛОТ 3: Санација локалних путева у мјесним заједницма на подручју општине 
Братунац- 270.428,50 КМ без ПДВ-а. 

 да се Е-аукција у овом поступку није могла провести  јер је примљена само једна 
прихватљива понуда,  

 
 



 
 да је понуђач  ДОО „Тренд“ Зворник 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 општини Братунац, у писаној форми, у најмање три 
примјерка.  

 
                             

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
          _____________________________ 

                             Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


