РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРАТУНАЦ
-НАЧЕЛНИКУл.Светог Саве 260 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-mail:bratopst@teol.net
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Број: 02-020-65/19
Датум: 10.06.2019.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) и чл. 67 Статута општине Братунац („Сл.Билтен
општине Братунац“ бр.10/2017) на препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-020-65/19
од 07.06.2019. године, у поступку јавне набавке роба „ Набавка и испорука средстава за
хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе
организовања пријема, манифестација и сл.“, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавну набавке, 02-020-65/19 од 07.06.2019. године
и уговор за јавну набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за
бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема,
манифестација и сл.“, додјељује се понуђачу ТР „РОЛЕ“ из Братунца, за понуђену цијену
од 16.993,30 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, у складу са чланом 89.став 3. Закона о јавним
набавкама, доставиће се на потпис изабраном понуђачу ТР „РОЛЕ“ из Братунца у року од
10 дана, од дана окончања поступка набавке.
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 роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница
за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема,
манифестација и сл.“ покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-02065/19 од 01.02.2019. године.
Јавна набавка је проведена у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 17.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 133-7-1-4-3-8/19 објављено је на Порталу јавних набавки
дана 01.02.2019. године.
Комисија за јавну набавку, именована Рјешењем Начелника општине број:02-02017/19 од 25.04.2019. год., доставила је дана 07.06.2019. године Записник о оцјени понуда и
Препоруку о избору најповољнијег понуђача бр. 02-020-65/19 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 је на Порталу јавних набавки истовремено са
обавјештењем о набавци дана 01.02.2019.год.,
 да је позив за учешће у поступку набавке упућен је ТР „А&А“ Братунац, ТР „Роле“ Братунац
и ТР „Голд“ Братунац,
 да су тендерску документацију у систему Е-набавке преузели понуђачи ДОО
„Екапија“, „BBS Europe“, ДОО „Ас“, ДОО „Дефтер“ Сарајево, ДОО „Јовановић-комерц“. ТР
„Роле“ и ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина,

 до је до крајњег рока за пријем понуда пристигла једна (1) понуда понуђача ТР
„Роле“ из Братунца,
 да је понуда благовремено запримљена,
 да је на дан отварања понуда 13.02.2019.год. потенцијални понуђач ДОО „Лала и Лаћо“
Бијељина, заступан по адвокату Саво.Б.Бојановић из Бијељине уложио је жалбу на одредбе
тендерске документације,
 да је даном пријема жалбе понуђача ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина уговорни орган донио
Одлуку о обустављању поступка јавне набавке до доношења одлуке по жалби на тендерску
документацију,
 да је рјешавајући по жалби уговорни орган утврдио да је жалба допуштена и благовремена
али је изјављена од неовлашћеног лица, те дионо Закључак о одбацивању жалбе бр.02-02065/19 од 15.02.2019.год,
 да је на Закључак о одбацивању жалбе ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина, заступан по адвокату
Саво.Б.Бојановић из Бијељине изјавио је жалбу дана 27.02.2019.год. и иста је прослијеђена на
одлучивање Канцеларији за разматрање жалби-Филијала Бања Лука,
 да је у поступку одлучивања по жалби на Закључак 02-020-65/19 од 15.02.2019.год.
Канцеларија за разматрање жалби-Филијала Бања Лука донијела је Рјешење бр.ЈН2-02-07-1503-7/19 од 11.04.2019.год. којим је жалба ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина, заступаног по
адвокату Саво.Б.Бојановић из Бијељине усвојена, поништен Закучак бр.02-020-65/19 од
15.02.2019.год. и предмет враћен уговорном органу на поновни поступак,
 да је у поновном поступку одлучивања по жалби жалиоца ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина,
заступаног по адвокату Саво.Б.Бојановић из Бијељине, изјављене на одредбе тендерске
документације утврђено да је жалбу изјавило неовлаштено лице, па је с обзиром да жалба
садржи недостатак који спречава поступање по истој а у циљу отклањања недостатка жалбе
уговорни орган у складу са чланом 60 . став 1 и 2 Закона о општем управном поступку дана
15.05.2019.годл. упутио захтјев ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина, заступаног по адвокату
Саво.Б.Бојановић из Бијељине за достављање пуномоћи којом се овлашћује адвокат
Саво.Б.Бојановић из Бијељине да може поднијети жалбу на тендерску документацију у
поступку јавне набавке133-7-1-4-3-8/19,
 да је дана 15.05. 2019.год. ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина путем мејла, а потом и путем поште
дана 16.05.2019.год. доставио је тражену пуномоћ чиме је отклоњен недостатак за поступање
по жалби сходно одредбама Закона о општем управном поступку,
 да је у поступку одлучивања по жалби уговорни орган донио Рјешење бр.02-020-65/19 од
20.05.2019.год. којим је усвојена жалба ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина, заступаног по
адвокату Саво.Б.Бојановић из Бијељине, изјављене на одредбе тендерске документације у
поступку јавне набавке роба бр.133-7-1-4-3-8/19 као основана, обавезан уговорни орган да

изврши измјену тендерске документације за ставке 5,6 и 12 у Образцу за цијену понуде и
тачку 4.4. Тендерске документације бр.02-020-65/19 и усклади их са одредбама Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), настави поступак јавне набавке бр. 133-7-14-3-8/19 објавом измјене обавјештења о набавци и тендерске документације на Порталу
јавних набавки а којим ће се одредити нови рок за пријем понуда који не може бити краћи од
7 дана од дана објаве обавјештења о набавци,
 да је Комисија за јавне набавке измијенила тендерску документацију бр.02-020-65/19 и
објавила исправку за обавјештење о набавци бр.133-7-1-4-8-17/19 дана 29.05.2019.год. којим
је одређен нови рок за доставу понуда,
 да су измјењену тендерску документацију у систему Е-набавке преузели понуђачи ДОО
„Amplitudo“, ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина , ДОО „Екапија“ и „ТР „Роле“ Бртунац,
 до је до крајњег рока за пријем понуда пристигла једна (1) понуда понуђача ТР

„Роле“ из Братунца,
 да је понуда благовремено запримљена,

 да није било неблаговремено запримљених понуда,
 да је понуђач ТР „Роле“ из Братунца квалификован за вршење предметне набавке и
да је понуда оцијењена као прихватљива,
 да је понуђаач ТР „Роле“ из Братунца понудио цијену од 16.993,30 без ПДВ-а,
 да се Е-аукција у овом поступку није могла провести јер је примљена само једн прихватљива
понуда,

 да је понуђач ТР „Роле“ из Братунца изабран за додјелу уговора за ову јавну набавку
У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија,
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену понуде 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
_____________________________
Млађеновић Недељко,дипл.инж.маш

