
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-50-10/20 

Датум: 11.08.2020. 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 Пружање услуге израде Главног пројекта санације и 

рекутивације неформалног одлагалишта отпада „Јаковице“ у општини Шековићи, за који 

су дана 15.07.2020. године, Тендерска документација, број: 04/3-404-50-2/20, и 

Обавјештење о набавци, број: 782-7-2-36-3-11/20 објављени на порталу јавних набаки, 

достављене су три технички прихватљиве понуде и ОДЛУЧЕНО је да се уговор додјели: 

„ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ“ д.о.о. Бања Лука као 

представнику - вођи групе понуђача.  

  

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 пружању услуге израде Главног пројекта 

санације и рекутивације неформалног одлагалишта отпада „Јаковице“ у општини 

Шековићи за који је дана 15.07.2020. године, Тендерска документација, број: 04/3-404-50-

2/20,  и Обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набаки, под бројем: 782-7-2-

36-3-11/20, позвана су три понуђача да преузму тендерску документацију од којих су два 

преузела исту, и још једанаест осталих заинтересованих понуђача је преузело тендерску 

документацију што је укупно тринаест заинтересованих понуђача. Уговорни орган је дана 

23.7.2020. године извршио Измјену Тендерске документације на основу Одлуке о измјени 

Тендерске документације, број: 04/3-404-50-2/20 од 15.07.2020. године, број: 03-404-50-2-

2/20. Од тринаест понуђача који су из система „Е-набавке“ преузели Тендерску 

документацију пет понуђача је благовремено доставило своје понуде, и то: „ЗАВОД ЗА 

ВОДОПРИВРЕДУ“ д.о.о. Бијељина, Група понуђача: „ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

КОНСАЛТИНГ“ д.о.о. Бања Лука – вођа групе и „ECOPLAN“ д.о.о. Мостар – члан групе, 

„ROUTING“ д.о.о. Бања Лука, „РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево, и „ГРАЛЕКС“ д.о.о. 

Пале.  

Приликом прегледа и оцјене достављених понуда Комисија за набавке, именована 

од стране овог органа Рјешењем, број: 03-111-18/20 од 14.07.2020. говине, је у свом 

Записнику о прегледу и оцјени понуда у поступку за додјелу Уговора о пружању услуге 

израде Главног пројекта санације и рекутивације неформалног одлагалишта отпада 

„Јаковице“ у општини Шековићи, број: 04/3-404-50-9/20 од 10.08.2020. године, утврдила да 



што се тиче формалне, техничке и економске анализе достављених понуда слиједећи 

понуђачи исту нису задовољили све захтијеване критеријуме, и то како слиједи:  

1. „ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ“ д.о.о. Бијељина, из разлога што није 

задовољио критеријум формалне и економске способности, односно у својој 

понуди није понудио адекватан рок за плаћање. Наиме, поменути понуђач је у 

својој понуди у тачки 4. Обрасца за достављање понуде - Анекс 1 ТД понудио 

рок за плаћање од 10 дана од дана фактурисања, што није у складу са тачком 

1.4. Тендерске документације која гласи: „У понуди навести начин и рокове 

плаћања који очекујете, рок за плаћање не може бити краћи од 15 нити дужи од 

60 дана од дана испостављања фактуре (навести у тачки 4 Анекса 1). У случају 

да начин и рокови за плаћање не буду наведени сматраће се да су исти 15 

(петнаест) дана од дана испостављања фактуре.“. Из наведеног је донесен 

закључак да понуђач: „ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ“ д.о.о. Бијељина није 

понудио рок за плаћање у складу са тачком 1.4. тендерске документације, 

односно његова понуда није формално и економски прихватљива за Уговорни 

орган и као технички неприхватљива неће бити предмет дање оцјене и анализе.   

2. Понуда достављена од стране понуђача: „ГРАЛЕКС“ д.о.о. Пале није 

задовољла формални дио анализе јер је понуђач доставио шест копија Потврда 

о уредно извршеном уговору које нису овјерене копије нити су оригиналне. Ова 

понуда такође неће бити предмет даље оцјене и анализе као технички 

неприхватљива из разлога што је у напомени након тачке 2. Тендерске 

документације између осталог наведено: „НАПОМЕНА: Сви докази који се 

достављају, а наведени су овим захтјевом за достављање понуда, морају бити 

оригинал или овјерене копије“.   

По завршетку формалне, техничке и економске оцјене благовремено достављених 

понуда закључено је да понуде достављене од стране понуђача:  „ЗАВОД ЗА 

ВОДОПРИВРЕДУ“ д.о.о. Бијељина и „ГРАЛЕКС“ д.о.о. Пале, нису технички прихватљиве 

понуде и као такве нису биле предмет даље анализе у овом поступку јавне набавке.  

Из свега до сада наведеног утврђено је да су у предметном поступку достављене 

три технички задовољавајуће, односно прихватљиве понуде, и то од стране слијeдећих 

понуђача: Група понуђача: „ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ“ д.о.о. Бања 

Лука – вођа групе и „ECOPLAN“ д.о.о. Мостар – члан групе, „ROUTING“ д.о.о. Бања Лука 

и „РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево.  

Записник о прегледу и оцјени понуда у поступку за додјелу Уговора о пружању 

услуге израде Главног пројекта санације и рекутивације неформалног одлагалишта отпада 

„Јаковице“ у општини Шековићи сачињен од стране Комисије за набавке је саставни дио 

ове Одлуке.  

 Основни критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена технички прихватљиве 

понуде, а процијењена вриједност набавке износи: 17.000,00 КМ без ПДВ-а.   

На основу анализе и оцјене технички прихватљивих понуда Комисија за набавке је 

установила ранг листу према цијенама понуда, крећући од најповољније, и то слиједећим 

редослиједом:  

1. Група понуђача: „ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ“ 

д.о.о. Бања Лука – вођа групе и „ECOPLAN“ д.о.о. Мостар – члан групе, 

понудили укупну цијену износу од 9.700,00 КМ без ПДВ-а, 

2.  „ROUTING“ д.о.о. Бања Лука, понудио укупну цијену износу од 

12.845,00 КМ без ПДВ-а,  

3. „РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево, понудио укупну цијену износу од 

13.400,00 КМ без ПДВ-а. 

За предметни поступак није предвиђено провођење е-аукције, из разлога што се 

ради о услугама чији је предмет интелектуални рад, а све у складу са чланом 2. став (3) 

Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службани гласник БиХ“, број: 

66/16).  



Током поступка анализе и оцјене достављених понуда утврђено је да нико од 

понуђача чије су понуде технички прихватљиве није доставио захтијеване доказе у смислу 

тачке 8.1. Тендерске документације, односно није доставио овјерену фотокопију важеће 

Лиценце за пројектовање из области нискоградње и хидроградње коју издаје надлежно 

Министарство. Сходно томе изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 дана од дана 

пријема ове Одлуке, као услов за закључивање уговора, достави горе поменуту Лиценцу/е. 

 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.  

Комисија за набавке је на крају, у свом извјештају,  једногласно предложила да се 

предметни уговор може додјелити „ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ“ 

д.о.о. Бања Лука као вођи групе понуђача који су доставили технички прихватљиву понуду 

са најнижом цијеном, што је и прихваћено од стране овог органа.  

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

члана 89. став (1) 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. Понуђачима x 5 примјерка,      

2. У спис и а/а.                Момир Ристић  


