
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-70-7/20 

Датум: 26.11.2020. године 

 

 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 6. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

БиХ", број: 39/14), д о н о с и м: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

 

У поступку јавне набавке конкурентског захтјева за достављање понуда у избору 

најповољнијег понуђача за Извођење радова на одржавању локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Шековићи, за који су Тендерска документација, број: 04/3-

404-70-2/20, заједно са Обавјештењем о набавци, број: 782-7-3-46-3-15/20 дана 3.11.2020. 

године објављени на порталу јавних набавки, достављена је једна понуда и ОДЛУЧЕНО је 

да се уговор додјели „ТЕХНОМЕТАЛ“ д.o.o. Власеница.  

  

II 

  

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на web-страници 

Општине Шековићи.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

У поступку јавне набавке - конкурентског захтјева за достављање понуда у избору 

најповољнијег понуђача за додјелу Уговора о извођењу радова на одржавању локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине Шековићи за шта су Тендерска 

документација, број: 04/3-404-70-2/20, заједно са Обавјештењем о набавци, број: 782-7-3-

46-3-15/20 дана 3.11.2020. године објављени на порталу јавних набавки. У предметном 

поступку јавне набавке позвана су три понуђача да преузму тендерску документацију, и 

сва три су преузела исту заједно са још 3 понуђача, што је укупно шест заинтересованих 

понуђача. Од шест понуђача који су из система „Е-набавке“ преузели тендерску 

документацију један је благовремено доставио своју понуде, и то: „ТЕХНОМЕТАЛ“ д.о.о. 

Власеница.  

Након проведеног поступка оцјене и анализе достављене понуде утврђено је да је 

иста технички прихватљива понуда, те је Комисија за набавке у свом Записнику о прегледу 

и оцјени понуда у поступку за додјелу Уговора о извођењу радова на одржавању локалних 

и некатегорисаних путева на подручју општине Шековићи, број: 04/3-404-70-6/20 од 

26.11.2020. године, једногласно предложила да се предметни уговор може додјелити 

поменутом понуђачу без обзира што је достављена једна технички прихватљива понуда, 

што је и прихваћено од стране овог органа.  

Горе поменути Записник о прегледу и оцјени понуда је саставни дио ове Одлуке.  

У овом поступку јавне набавке била је предвиђена е-аукција, међутим иста није 

заказана из разлога што је достављена једна прихватљива понуда, а све на основу члана 3. 

став (3) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, 

број: 66/16).  



 Након поступка анализе и оцјене достављене понуде утврђено је, као што је већ 

речено, да је иста технички прихватљива понуда, међутим понуђач није доставио 

документацију у смислу тачке 8.1. Тендерске документације, а односи се доставу важеће 

Лиценце за извођење радова из области нискоградње која је услов за потписивање уговора.  

Овјерену копију важеће лиценце понуђач је дужан доставити у року од 5 дана од дана 

пријема ове Одлуке.  

 У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија за 

набавке правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача и преглед и 

оцјену понуда, а све у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и 

критеријумима из Тендерске документације.  

 

На основу свега наведеног, а на основу члана 70. став (1), (2), (3) и (6) и члана 89. 

став (3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) одлучено је као 

у диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба уговорном органу у писаној форми у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.  

 

 

ДОСТАВИТИ:          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1. Понуђачу,         Момир Ристић          

2. У спис и а/а.              


