
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-56-8/20 

Датум: 14.09.2020. 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 отворени поступак за достављање понуда у избору 

најповољнијег понуђача за извођење радова на доградњи водоводног система насеља 

Папраћа - општина Шековићи, за који је сажетак Обавјештења о набавци, број: 782-1-3-39-

3-14/20, објављен у Службеном гласнику БиХ, број: 53/20, док су потпуно Обавјештење о 

набавци и Тендерска документација, број: 04/3-404-56-2/20 од 20.08.2020. године, 

објављени на порталу јавних набавки, достављена је једна технички задовољавајућа 

понуда и ОДЛУЧЕНО је да се Уговор додјели: „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о. Тршић - 

Зворник као представнику - вођи групе понуђача.  

  

II 

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

страници Општине Шековићи.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

У отвореном поступку јавне набавке  у избору понуђача за извођење радова на 

доградњи водоводног система насеља Папраћа - општина Шековићи, за који је сажетак 

Обавјештења о набавци, број: 782-1-3-39-3-14/20, објављен у Службеном гласнику БиХ, 

број: 53/20 од 28.08.2020. године, док су потпуно Обавјештење о набавци и Тендерска 

документација, број: 04/3-404-56-2/20 од 20.08.2020. године, објављени на порталу јавних 

набавки, тендерску документацију преузело је тринаест заинтересованих понуђача. У овом 

поступку јавне набавке благовремено су достављене три понуде од стране слиједећих 

понуђача: „ТЕХНОМЕТАЛ“ д.о.о. Власеница; „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Бијељина; и група 

понуђача: „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о. Тршић - Зворник овлашћени представник – вођа групе 

понуђача и „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Зворник члан групе.  

За предметни поступак је предвиђена е-аукција, критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.  

Процијењене вриједности набавке је: 162.845,14 КМ без ПДВ-а.  

 

Након проведеног поступка иницијалне оцејне и анализе благовремено достављених 

понуда, од стране Комисије за јавне набавке, утврђено је да понуђач „ТЕХНОМЕТАЛ“ 

д.о.о. Власеница није задовољио све критеријуме који се односе на формалну и техничку 

оцјену понуда, из разлога што достављена гаранција за озбиљност понуде није затворена у 

складу са тачком 8.8.2. Тендерске документације. Док су понуде достављене од стране: 

„ИНСТЕЛ“ д.о.о. Бијељина и групе понуђача: „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о. Тршић – Зворник, 

вођа групе понуђача, и „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Зворник, члан групе понуђач, формално и 

технички прихватљиве понуде, како је наведено у Записнику о прегледу и оцјени понуда у 

поступку за додјелу Уговора о извођењу радова на доградњи водоводног система насеља 

Папраћа - општина Шековићи, број: 04/3-404-56-7/20 од 14.09.2020. године.  

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



 

 

 Прије провођења е-аукције прихватљиви понуђачи су понудили слиједеће цијене:  

 

1. „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Бијељина је за предметну набавку понудио укупну цијену са 

попустом без ПДВ-а у износу од 198.996,97 КМ, и  

2. „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о. Тршић – Зворник, кao вођа групе понуђача је доставио 

понуду са укупном цијеном са попустом без ПДВ-а у износу од 161.568,02 КМ.   

 

Понуђач „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Бијељина је понудио већу цијену од процијењене 

вриједности, али његова понуда није одбачена прије одржавања е-аукције из разлога што 

се такве понуде у току иницијалне оцјене понуда сматрају прихватљивим те и ти понуђачи 

имају право учешћа у аукцији. Понуђач који је прије аукције доставио понуду која је већа 

од процијењене вриједности набавке има могућност да у току аукције поднесе понуду која 

ће бити једнака или мања од процијењене вриједности поступка набавке.  

 Обзиром да је за овај поступак предвиђена е-аукција, након иницијалне оцјене 

понуда  оба горе наведена понуђача, која су доставили прихватљиве понуде, позвана су на 

е-аукцију која је заказана за 14.09.2020. годинеу 09:00 часова.   

 

Како је основни критеријум за додјелу Уговора искључиво најнижа цијена 

техникчи задовољавајуће понуде, на основу Извјештаја о току и завршетку е-аукције, 

констатовано је да су након завршене е-аукције понуђачи понудили слиједеће цијене: 

 

1. „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Бијељина је за предметну набавку понудило коначну укупну 

цијену у износу од 198.996,97 КМ без ПДВ-а, и  

2. „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о. Тршић – Зворник, кao вођа групе понуђача је доставио 

понуду са коначном укупном цијеном у износу од 161.568,02 КМ без ПДВ-а,  

 

Обзиром да је понуђач „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Бијељина и након завршетка е-аукције доставио 

цијену која је већа од процијењене вриједности набавке, његова понуда је из тог разлога 

одбијена.    

На основу коначне анализе и оцјене достављених понуда закључено је да је у 

предметном поступку достављена једна технички задовољавајућа понуда и то од стране 

групе понуђача коју чине: „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о. Тршић – Зворник, кao вођа групе 

понуђача и „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Зворник члан групе понуђача.  

 Током поступка анализе и оцјене достављених технички задовољавајућих понуда 

констатовано је да је група понуђача у својој понуди доставила сву потребну 

документацију, односно чланови групе понуђача су доставли тражене доказе у смислу 

личне способности (за оба члана групе) и услова за закључивање уговора (такође за оба 

члана групе), а све у вези тачака 7.1.3. и  9.8.1. Тендерске доклументације. Значи да су оба 

члана групе доставили све потребне доказе у смислу члана 45. став (1) тачке од а) до д) 

Закона о јавним набаквама и потребан доказ као услов за потписивање уговора (овјерена 

копија важеће Лиценце за извођење радова из области хидротехничке фазе).  

 

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

предметни уговори може додјелити: „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о. Тршић – Зворник као вођи 

групе понуђача који су доставили технички прихватљиву понуду са најнижом цијеном, 

што је и прихваћено од стране овог органа.  

 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.  

 



Из свега наведеног, а сходно одредбама члана 70. став (1), (2), (3) и (6) Закона о 

јавним набавкама, 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 10 (десет) дана од дана пријема исте.  

 

 

ДОСТАВИТИ:               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1. Понуђачима x3 примјерка,      

2. У спис и а/а.                Момир Ристић  

 


