
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-86-10/21 

Датум: 9.12.2021. године 

 
 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19) 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 

 
 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке конкурентског захтјева за достављање понуда у избору 
најповољнијег понуђача за Извођење радова на санацији крова зграде дјечијег обданишта 
ЈУПВиО „Мајка Јевросима“ Шековићи, за који су Тендерска документација и Обавјештење 
о набавци објављени на порталу јавних набаки, достављене су три прихватљиве понуде и 

ОДЛУЧЕНО је да се уговор додјели понуђачу: „КУЛА МОНТ“ д.о.о. Зеница.  
  

Члан 2.  

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  

 
Општина Шековићи као уговорни орган је одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 03-404-86/21 од 12.11.2021. године, покренула поступак конкурентског 
захтјева за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за додјелу Уговора о 
извођењу радова на санацији крова зграде дјечијег обданишта ЈУПВиО „Мајка Јевросима“ 
Шековићи, за који је дана 12.11.2021. године на порталу јавних набавки објављено 
Обавјештење о набавци, број: 782-7-3-67-3-7/21 и Тендерска документација, број: 04/3-404-
86-2/21.  

У предметном поступку позвана су три понуђача да у систему Е-набавке преузму 
тендерску документацију, од три позвана понуђача један је преузео тендерску 
документацију заједно са још осам понуђача, што је укупно девет заинтересованих 
понуђача који су из система Е-набавке преузели тендерску документацију. Од девет 
заинтересованих понуђача, који су из система Е-набавке преузели тендерску 
документацију, три су благовремено доставили своје понуде, и то:  

1. „КУЛА МОНТ“ д.о.о. Зеница, 

2. „КИПАРИС“ д.о.о. Зворник, и 
3. „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко.  

Процијењена вриједност набавке за је: 30.364,00 КМ без ПДВ-а.  
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 

па је за предметни поступак предвиђена е-аукција.  
Након проведеног поступка иницијалног прегледа и анализе благовремено 

достављених понуда, од стране Комисије за набавке је утврђено да су у предметном 

поступку све три благовремено достављене понуде прихвљатљиве, те да се понуђачи могу 
позвати на е-аукцију, како је наведено у Записнику о прегледу и оцјени понуда у поступку 
за додјелу Уговора о извођењу радова на санацији крова зграде дјечијег обданишта 
ЈУПВиО „Мајка Јевросима“ Шековићи, број: 04/3-404-86-9/21 од 8.12.2021. године.  

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



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

1. „КУЛА МОНТ“ д.о.о. Зеница је за предметну набавку понудио укупну цијену у 
износу од 30.360,70 КМ без ПДВ-а,   

2. „КИПАРИС“ д.о.о. Зворник је доставио понуду са укупном цијеном у износу од 
30.251,00 КМ без ПДВ-а, и  

3. „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко је за предметну набавку понудио укупну цијену у 
износу од 32.518,00 КМ без ПДВ-а.  

 
Понуђач „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко понудио цијену која је већа од процијењене 

вриједности, али обзиром да је у овом поступку предвиђена е-аукција, његова понуда није 
одбачена као неприхватљива прије одржавања е-аукције јер има могућност да у току 

аукције поднесе понуду која ће бити једнака или мања од процијењене вриједности 
поступка набавке. 
 Е-аукција је заказана за 8.12.2021. године у 10:00 часова, иста је успјешно 
проведена и завршена истог дана у 10:34 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. „КУЛА МОНТ“ д.о.о. Зеница понудио коначну укупну цијену у износу од 

24.369,00 КМ без ПДВ-а,  
2. „КИПАРИС“ д.о.о. Зворник понудио коначну укупну цијену у износу од 

24.400,00 КМ без ПДВ-а, и  
3. „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко је доставио понуду са коначном укупном цијеном 

у износу од 28.500,00 КМ без ПДВ-а.  

 
Обзиром да се у предметном поступку укупна цијена односи на техничку 

спецификацију која се састоји од више ставки, након окончане е-аукције цијена за сваку 
ставку се умањује за исти проценат за који је умањена укупна цијена понуде понуђача 
постигнуте након е-аукције, те ће се тако умањене цијене унијети у Уговор приликом 
закључивања истог, а све у складу са чланом 8. став (3) Правилника о условима и начину 
кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број: 66/16).  
 

На основу анализе и оцјене технички задовољавајућих понуда Комисија за набавке 
је установила ранг листу понуђача према цијенама понуда (крећући од најповољније), и то 
како слиједи:  

1. „КУЛА МОНТ“ д.о.о. Зеница;  

2. „КИПАРИС“ д.о.о. Зворник; 

3. „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко.  

 

Комисија за набавке је на крају једногласно предложила да се предметни уговор 
може додјелити понуђачу: „КУЛА МОНТ“ д.о.о. Зеница који је доставио технички 
задовољавајућу (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) 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:           за НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
1. Понуђачима x 3 примјерка,                
2. У спис и а/а.       Миладин Лазић, с.р. 


