
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-54-5/20 

Датум: 31.8.2020. 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 са закључивањем оквирног споразума 

са једним понуђачем за период 2020.-2021.  година за достављање понуда у избору 

најповољнијег понуђача за извођење радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Шековићи и улица у насељу Шековићи, за који је сажетак 

Обавјештења о набавци, број: 782-1-3-37-3-13/20, објављен у Службеном гласнику БиХ, 

број: 50/20 од 14.8.2020. године, док су потпуно Обавјештење о набавци и Тендерска 

документација, број: 04/3-404-54-2/20 од 6.8.2020. године, објављени на порталу јавних 

набавки, достављена је једна технички прихватљива понуда и ОДЛУЧЕНО је да се 

оквирни споразум и сви појединачни уговори додјеле: „ТРЕНД“ д.о.о. 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 са закључивањем оквирног споразума са 

једним понуђачем за период 2020.-2021. годинуу избору понуђача за извођење радова на 

асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Шековићи и улица 

у насељу Шековићи, за који је сажетак Обавјештења о набавци, број: 782-1-3-37-3-13/20, 

објављен у Службеном гласнику БиХ, број: 50/20 од 14.8.2020. године, док су потпуно 

Обавјештење о набавци и Тендерска документација, број: 04/3-404-54-2/20 од 6.8.2020. 

године, објављени на порталу јавних набавки, тендерску документацију је преузело шест 

заинтересованих понуђача. У овом поступку јавне набавке благовремено је достављена 

једна понуда од стране групе понуђача, и то: „ТРЕНД“ д.о.о. Зворник овлашћени 

представник – вођа групе понуђача и „РАДИША“ д.о.о. Бијељина члан групе.  

Након проведеног поступка оцјене и анализе достављене понуде од стране горе 

поменуте групе понуђача 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 

Оквирног споразума о извођењу радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Шековићи и улица у насељу Шековићи, број: 04/3-404-54-4/20 

од 27.8.2020. године, једногласно предложила да се предметни оквирни споразум и сви 

појединачни уговори могу додјелити поменутом предтавнику групе понуђача, што је и 

прихваћено од стране овог органа.  

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

За предметни поступак је предвиђено провођење е-аукције, иста се неће заказивати 

из разлога што је примљена једна прихватљива понуда, а све у складу са чланом 3. 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 понуђач није 

доставио захтијевани доказ у смислу тачке 9.8.1. Тендерске документације, односно није 

доставио овјерену фотокопију важеће Лиценце за извођење радова из области нискоградње 

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 оквирног споразума и свих 

појединачних уговора, достави горе поменуту Лиценцу. 

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

предметни оквирни споразум и сви појединачни уговори могу додјелити: „ТРЕНД“ д.о.о. 

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.  

 Приликом закључења предметног оквирног споразума и свих појединачних 

уговора неће се примјењивати забрана закључења оквирног споразума/уговора у року од 

15 дана од дана када су понуђачи обавијештени о избору најповољнијег понуђача, обзиром 

да је у овом отвореном поступку јавне набаке учествовао само један понуђач, односно 

група понуђача и њихова понуда је изабрана, а све у складу са чланом 98. став (2) под а) и 

ц) Закона о јавним набавкама. 

 

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. Понуђачу,      

2. У спис и а/а.                Момир Ристић  

 


