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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике Српске“
број 97/16) и члана 92. Статута општине Сребреница (“Службени гласник општине Сребреница“, број
1/2016), а у складу са чланом 64. став 1. тачка б), члана 70. став 1., 3. и 6., члана 89. став 3. Закона
о јавним набавкама (”Службени гласник БиХ”, број 39/14), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за набавку и то:
„Набавка и испорука грејних тијела /радијатора/ за потребе ЈУ Средњошколски
центар „Сребреница„ у Сребреници-кроз конкурентски поступак“
Члан 1.
Уговор за јавну набавку „Набавка и испорука грејних тијела /радијатора/ за потребе ЈУ
Средњошколски центар „Сребреница„ у Сребреници-кроз конкурентски поступак„ додјељује се
понуђачу Д.О.О. „Браћа Карић„ Зеница са регистрованим сједиштем у Зеници, улица:Хусеина
Куленовића 18, 72 000 Зеница, за понуђену цијену путем е-аукције одржане дана 18.07.2019.године
од 6.712,60 КМ, без урачунатог ПДВ-а.
Члан 2.
Приједлог Одлуке о набавци радова доставит ће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
10 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде.
За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћује Одјељење за финансије Општинске управе
општине Сребреница.
Члан 3.
Ова Одлука објавит ће се на wеб-страници општине Сребреница www.srebrenica.gov.ba истовремено
с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6).
Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у
поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-014-211-П21/19 од 24.06.2019. године.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процјењена вриједност јавне набавке без укљученог пореза на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) је:
7.400,00 КМ
(словима:седамхиљадачетиристотине конвертибилних марака и 00/00)
Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број : 01-14-211-П2-2/19 од 24.06.2019. године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 19.07.2019.године Начелнику општине Сребреница
Извјештај/записник о раду број 01-014-211-П2-9/19 од 19.07.2019. године.
У поступку утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
слиједеће:
- да је укупан број пристиглих понуда:4 (четири)
- да су благовремено запримљене: 4 (четири) понуде и то:
1. Понуда понуђача Д.О.О. „Термо Танасић„ Добој,
2. Понуда понуђача Д.О.О. „Хидроцом„ Зворник,
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Понуда понуђача Д.О.О. „Браћа Карић„ Зеница и,
Понуда понуђача Д.О.О. „Цоспех„ Зеница
да су неблаговремено запримљене 0 ( нула) понуде
да је 1 понуда понуђача прихватљива и то:

1. Понуда понуђача Д.О.О. „Браћа Карић„ Зеница, са регистрованим сједиштем у Зеници,
улица:Хусеина Куленовића 18, 72 000 Зеница који је путем е-аукције одржане дана
18.07.2019.године понудио најнижу цијену за предметну јавну набавку.
да су 3 понуде понуђача неприхватљиве и то:

-

1. Понуда понуђача Д.О.О. „Термо Танасић„ Добој јер иста није достављена у складу са
тендерском документацијом. Тендерском документацијом је предвиђено да се копија понуде
доставља заједно са оригиналом у једној коверти/пакету или у двије одвојене коверте које су
уопаковане у једну заједничку коверту/пакет. Понуда понуђача Д.О.О. „Термо Танасић„ Добој
је упакована у двије одвојене коверте/пакета које нису упаковане у једну заједничку
коверту/пакет,
2. Понуда понуђача Д.О.О. „Хидроцом„ Зворник јер цијена понуде значајно премашује понуђену
цијену предметне јавне набавке дату од стране уговорног органа и,
3. Понуда понуђача Д.О.О. „Цоспех„ Зеница јер је током е-аукције која је одржана дана
18.07.2019.године, понуђач Д.О.О. „Браћа Карић„ Зеница дао нижу понуду од понуђача Д.О.О.
„Цоспех„ Зеница.
У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и
потпуно, извршила оцјену оцјену приспјелих понуда, сходно позиву .
У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник општине није нашао разлоге, неправилности нити
пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну
набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима,
интерним актима и тендерском документацијом.
Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцјењен, са
прихватљивом понудом.
ПОДАЦИ О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ
Д.О.О. „Браћа Карић„ Зеница
1. Назив / име понуђача
Ул:Хусеина Куленовића 18, 72 000 Зеница
2. Адреса
6. 712,60 КМ
Укупна
цијена
(без
урачунатог
пореза
на
додату
3.
вриједност у износу од 17 %)

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1 тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба у року утврђеном у члану 101. Закона о јавним набавкама
Жалба се изјављује Начелнику општине као уговорном органу, у писаној форми и мора бити урађена
у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три). Жалба се може уложити директно на
протокол Општине Сребреница или препорученом пошиљком.
Достављено:

1.
2.
3.
4.

Д.О.О. „Термо Танасић„ Добој, Ул:Крњинске српске бригаде 154, 74 000 Добој,
Д.О.О. „Хидроцом„ Зворник, Ул:Патријарха Pавла 24, 75 400 Зворник,
Д.О.О. „Браћа Карић„ Зеница, Ул:Хусеина Куленовића 18, 72 000 Зеница и,
Д.О.О. „Цоспех„ Зеница, Ул:добровољних давалаца крви бр:4, 72 000 Зеница.

Сагласан : Владан Миловановић, шеф кабинета
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