
 
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: 02-020-280/21 
Датум: 10.06.2021.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 („Сл.Гласник 
општине Братунац“ бр.10/2017), на препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-020-280/21 
од 09.06.2021. године, у поступку јавне набавке услуга „Одржавање и санација јавне расвјете 
на подручју општине Братунац“, Начелник општине  доноси: 

 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  

 
Члан 1. 

 
            Прихвата се препорука Комисије за јавну набавке, 02-020-280/21 од 09.06.2021. 
године и уговор за јавну набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју 
општине Братунац“ додјељује се понуђачу ЗР „ФОС“ из Братунца,  за понуђену цијену од 
11.570,00 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 изабраном понуђачу ЗР „ФОС“ 
из Братунца.  

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, 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 услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју 
општине Братунац“ покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-020-
280/21 од 12.05.2021. године. 

Јавна набавка је проведена у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 21.367,00  КМ. 
Обавјештење о набавци број: 133-7-2-21-3-17/21 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 09.05.2021. године у 14 часова и 29 минута.  
Комисија за јавну набавку, именована  Рјешењем Начелника општине број:02-020-

280/21 од 12.05.2021. год.,  доставила је дана 09.06.2021. године Записник о оцјени понуда и 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача бр. 02-020-280/21 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 ЗР “ДАН“ Братунац, ТР 

„Еуромикс“ Братунац и ЗР „Фос“ Братунац,  
 да су тендерску документацију у систему Е-набавке преузели понуђачи: „RAGNI-IC“ 

ДОО, „PROINTER ITSS“ ДОО,  „K-INEL“ ДОО, „KOP I KO“ ДОО, „BBS EUROPE“, 
ДОО „Е-КАПИЈА“, „MINEL-SCHREDER“ ДОО Београд, „PROINTER ITSS“, ДОО 
Сарајево, „NEXEN“ ЗР „Фос“ СП, „GRADPROM“ ДОО Србац , „ELMEX“ , ЗР “ДАН“ 
Братунац, „SAŠA TRADE“, “KOPKOMERC“ ДОО, „BLUM“ ДОО, „SPOTLIGHT“ , 
„LED VISION“, „CITY LIGHT“, EЛЕКТРОЦЕНТАР „ПЕТЕК“ ДОО Тузла 

 да је до крајњег рока за пријем понуда  примљено три (3) понуде и то понуде 
понуђача  ЗР„ДАН“ Братунац, ЗР „Фос“ Братунац и ДОО „Nexen“ Бања Лука, 

 да су  понуде благовремено запримљене, 
 да није било  неблаговремено запримљених  понуда, 
 да је јавно отварање понуда извршено 01.06.2021.год. у 12 часова и 30 минута, 
 да је понуђач  ЗР „Фос“ Братунац понудио цијену  у износу од 20.423,00 КМ без ПДВ-

а, понуђач  ЗР „Дан“ Братунац цијену од 21.319,00 КМ без ПДВ-а, а понуђач ДОО 
„Nexen“  Бања Лука цијену од 21.366,99 КМ без ПДВ-а, 

 да су  понуђачи ЗР „Фос“ Братунац и ДОО „Nexen“ Бања Лука квалификовани и да су 
њихове  понуде оцијењене као прихватљиве за ову јавну набавку, 

 да је понуђач ЗР“ДАН“  Братунац доставио  документацију у складу са захтјевима из 
тендерске документације, а након извршене рачунске контроле финансијског дијела 
понуда констатовано је да је овај понуђач направио рачунску грешку  у образцу за 
цијену понуде па самим тим и у образцу за понуду.  Комисија је  на основу одредби 
Упуства за припрему модела тендерске документације и понуда (СЛ.Гласник БиХ 
бр.90/14 и 20/15) извршила исправку рачунске грешке па  цијена понуде понуђача ЗР 
„Дан“ након исправке рачунске грешке износи 21.295,00 КМ без ПДВ-а.  Комисија 
овом  понуђачу упутила захтјев за прихватање рачунске грешке и одредила рок за 
достављање писмене сагласности,  

 да је понуђач ЗР „Дан“ Братунац, дана 03.06.2021.год. доставио писмену сагласност на 
рачунску грешку након чега је Комисија донијела одлуку да је понуђач  ЗР „Дан“  
Братунац  квалификован и да је његова понуда оцијењена као прихватљива за ову 
јавну набавку, 

 да је е-аукција  одржана 09.06.2021.год. са почетком у 10,00 часова  
 



 да су у току е-аукције понуђачи ЗР „Дан“ Братунац и ЗР „Фос“ Братунац снижавали 
своје почетне  цијене понуда  након чега цијена понуђача ЗР „Дан“ Братунац износи 
11.600,00 КМ без ПДВ-а а цијена понуђача ЗР „Фос“ Братунац износи 11.570,00 КМ 
без ПДВ-а, а да понуђач ДОО „Nexen“ Бања Лука није снижавао своју почетну цијену 
понуде па је његова цијена након е-аукције остала непромијењена,  

 да је понуђач ЗР „Фос“ Братунац  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 Босне и Херцеговине, 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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


