
 
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: 02-020-18-8/20 
Датум: 25.03.2020.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 50. став 1. тачка б) 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), у преговарачком поступку без објаве обавјештења о 
набавци за јавну набавку роба – „Набавка и испорука кревета са комплетном опремом“, на 
препоруку Комисије за јавну набавку, Начелник општине  доноси: 

 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  

 
Члан 1. 

 
            Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку бр.02-020-18-8/20 од 24.03.2020. 
године и уговор за јавну набавку роба – „Набавка и испорука кревета са комплетном 
опремом“, додјељује се понуђачу ДОО „Буком-пром“ из Тишче - Власеница,  за понуђену 
цијену од 11.750,00 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 („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14) и члана 50. став 1. тачка б) 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). 

Члан 3. 
 

Приједлог уговора о набавци роба доставиће се на потпис изабраном понуђачу ДОО 
„Буком-пром“ из Тишче – Власеница. 

 
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 понуђачу који  је 
учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама. 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

На основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације бр.02-020-135/20 од 23.03.2020.год.  о 
потреби набавке 50 кревета са комплетном опремом за опремање просторија неопходних за 
смјештај лица који не поштују мјере надзора (изолације), иречене од стране надлежне 
инспекцијске службе,  поводом сузбијања ширења вируса корона и заштите становништва на 
подручју општине Братунац, као и опремања простора за смјештај лица обољелих од вируса, 
поступак јавне набавке роба – „Набавка и испорука кревета са комплетном опремом“ 
покренут је Посебном одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-020-18-8/20 од 
23.03.2020. године. 

Јавна набавка је проведена  путем преговарачког поступака без објаве обавјештења о 
набавци.  

 Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 12.000,00 КМ. 
У складу са чланом 28. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник БиХ“ 

бр.39/14) основне информације о преговарачком поступку без објавe обавјештења о набавци 
и тендерска документација објављени су на веб страници општине Братунац www. 
opstinabratunac.com. дана 23.03.2020.године. 

Позив за подношење захтјева за учешће достављен је понуђачу ДОО „Буком-пром“ из 
Тишче – Власеница, дана 23.03.2020.год. Крајњи рок за доставу захтјева за учешће био је 
24.03.2020.год. до 10,00 часова.  

Комисија за јавну набавку, именована Рјешењем Начелника општине бр.02-020-18-
8/20 од 23.03.2020.год., на састанку одржаном дана 24.03.02020.год. извршила је оцјену 
квалификованости кандидата, о чему је сачинила записник у којем је утврђено сљедеће:  
 да је захтјев за учешће у поступку квалификације предао један понуђач ДОО „Буком-

пром“ из Тишче – Власеница, 
 да је  захтјев за учешће благовремено запримљен, до крајњег рока утврђеног 

тендерском документацијом, 
 да није било неблаговремено примљених захтјева за учешће,  
 да је кандидат ДОО „Буком-пром“ из Тишче – Власеница, квалификован за учеће у у 

преговарачком поступку без објавe обавјештења о набавци за јавну набавку роба – 
„Набавка и испорука кревета са комплетном опремом“, те да се овом понуђачу може 
упутити позив за достављање почетне понуде и преговоре. 
На основу препоруке Комисије за јавну набавку, дана 24.03.2020.год. уговорни орган 

је донио Одлуку о резултатима квалификације у преговарачком поступку без објаве 
обавјештења о набавци бр.02-020-18-8/20, на основу које је позив за достављање почетне 
понуде и преговоре упућен квалификованом  понуђачу ДОО „Буком-пром“ из Тишче – 
Власеница. Због хитности провођења поступка набавке понуђачу је дана 24.03.2020.год. 
упућен захтјев за достављање почетне цијене и преговоре путем мејла.  

Увидом у записник Комисије за јавну набавку од 24.03.2020.год. утврђено је следеће: 
 да је  за ову јавну набавку почетну понуду  предао квалификовани понуђач ДОО 

„Буком-пром“ из Тишче – Власеница, дана 24.03.2020. год., 
 да почетна цијена понуде за набавку роба – „Набавка и испорука кревета са 

комплетном опремом“ без ПДВ-а износи: 11.750,00 КМ, 
 да су, у складу са мишљењем Агенције за јавне набавке за провођење преговора 

телефонским путем  због актуелних дешавања у Босни и Херцеговини у вези са 
корона вирусом (COVID-19) и службеним проглашењем пандемије од стране Свјетске 
здравствене организације од 11.03.2020. године те Одлуке о проглашењу стања 
природне или друге несреће на територији Босне и Херцеговине од стране Вијећа 
министара БиХ од 17.03.2020. године, Одлуке о проглашењу стања несреће због 
коронавируса  на подручју Федерације БиХ од стране Владе Федерације БиХ од 
16.03.2020. године и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској 
од стране Владе Републике Српске од 16.03.2020. године- као и околности које из тога 
произилазе као што су ограничење кретања, избјегавање већих јавних окупљања, 
затварање граница БиХ и слично, те специфичне динамике рада уговорних органа које 
описане околности налажу, уз сагласност овлаштеног лица понуђача ДОО „БУКОМ-
ПРОМ“ из Тишче, општина Власеница, обављени преговори телефонским путем, 



 да су преговори  обављени дана 24.03.2020. год. и да су  преговори  вођени о квалитету робе, 
роковима за испоруку робе и цијени робе. 
На  препоруку Комисије за јавну набавку, дана 24.03.2020.год.  понуђачу ДОО 

„Буком-пром“ из Тишче - Власеница упућен је позив да доставу коначне понуде за испоруку 
роба. Крајњи рок за доставу коначне понуде  био је  25.03.2020.год. Увидом у записник 
Комисије за јавну набавку од 25.03.2020.год. утврђено је следеће: 
 да је  за ову јавну набавку коначну понуду  предао квалификовани понуђач ДОО 

„Буком-пром“ из Тишче - Власеница. Понуда је примљена дана 25.03.2020. год.  
 да коначна цијена понуде за испоруку роба „Набавка и испорука кревета са 

комплетном опремом“ без ПДВ-а износи: 11.750,00 КМ  
 да је понуђач ДОО „Буком-пром“ из Тишче - Власеница 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 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, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


