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На основу члана 8 став 1 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 (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15)  и чл.50 

Статута општине Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005), у 

поступку јавне набавке услуга „Израда шумско-привредне основе за шуме у приватној својини 

на подручју општине Братунац за период од 01.01.2017.год. до 31.12.2026.год.“, Начелник 

општине доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  

 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку и уговор за јавну набавку услуга 

„Израда шумско-привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Братунац 

за период од 01.01.2017.год. до 31.12.2026.год.“, додјељује се понуђачу  ДОО «ШУМА ПЛАН» 

из Бања Луке, за понуђену цијену од 47.419,74 КМ, без ПДВ-а. 

 

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу ДОО «ШУМА 

ПЛАН» из Бања Луке. 
 

Члан 3. 
 

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 4. 

 
         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у 

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



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

 

Поступак јавне набавке услуга „Израда шумско-привредне основе за шуме у приватној 

својини на подручју општине Братунац за период од 01.01.2017.год. до 31.12.2026.год.“ 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-020-75-12/16 од 09.09.2016. 

године. 

Јавна набавка  проведена је у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II дио Б. Закона о јавним набавкама  (Сл.Гласник БиХ бр.104/14). 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 51.543,20 КМ. 

Позив за доставу понуде бр.02-020-75-12/16 објављен је на веб страници општине 

Братунац  www.opstinabratunac.com дана 31.10.2016.год.  

Комисија за јавну набавку, именована  Рјешењем Начелника општине број:02-020-75-

12/16 од 07.11.2016. год.,  доставила је дана 16.11.2016. године Записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача бр. 02-020-75-12/16 у овом поступку јавне набавке. 

У поступку набавке утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјеле понуде, о чему је сачинила одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  
� да је крајњи рок за пријем понуда био 07.11.2016.год. 

� да је до крајњег рока за пријем понуда пристигла једна  (1) понуда и то понуда  понуђача 

ДОО „Шума план“ из Бања Луке,  

� да је понуда благовремено запримљена, 

� да није било  неблаговремено запримљених  понуда, 

� да је укупна понуђена цијена без ПДВ-а 49.996,90 КМ, 

� да су са понуђачем вођени преговори о посебности техничке спецификације, могућим 

ризицима у процесу извршења и цијени, 

� да је након одржаних преговора понуђач ДОО „Шума план“ из Бања Луке доставио 

коначну понуду са укупном цијеном од 47.419,74 КМ без ПДВ-а 

� да је понуђач ДОО „Шума план“ из Бања Луке оцијењен као квалификован за вршење 

предметне набавке и да је понуда оцијењена као прихватљива, 

� да је понуђач ДОО „Шума план“ из Бања Луке изабран за додјелу уговора за ову јавну 

набавку  

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 
правилно и потпуно, дала оцјену приспјеле понуде у складу са критеријумима из позива те да  

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

за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку. 

У вези наведеног а примјеном одредби  Правилника о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II дио Б. Закона о јавним набавкама, те одрдби Закона о  јавним набавкама 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

  
 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         _____________________________ 

                                      Млађеновић Недељко,дипл.инж.маш. 
 

 
 
 
 
 



 
 


