
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-59-8/22 

Датум: 23.8.2022. 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 

 

I 

У поступку јавне набавке - отворени поступак са закључивањем оквирног 

споразума са једним понуђачем за период 2022-2024. година при избору најповољнијег 
понуђача за додјелу Оквирног споразума о извођењу радова на одржавању уређених 

водотока на подручју општине Шековићи, за који су сажетак Обавјештења о набавци 782-

1-3-42-3-9/22, и сажетак Исправке за Обавјештење о набавци 782-1-3-42-8-12/22, објављени 

у „Службеном гласнику БиХ“, број: 43/22 и 48/22, док су потпуно Обавјештење о набавци 
и Тендерска документација објављени на порталу јавних набавки, достављене су двије 

технички прихватљиве понуде и ОДЛУЧЕНО је да се Оквирни споразум и сви појединачни 

уговори додјеле понуђачу: „ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА“ д.о.о. Шековићи.  
Изабрани понуђач је дужан, у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке, 

односно од дана пријема обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке, 

доставити доказ који се односи на тачку 7.1.4. под а) Тендерске документације за 
предметну набавку, односно дужан је да достави Увјерење издато од стране Суда БиХ 

којим ће доказати да му у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је 

осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или 

прање новца.  
 Приједлог Оквирног споразума доставиће се на потписивање изабраном понуђачу у 

року прописаном чланом 98. став (1) Закона о јавним набавкама.  

 

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  

 

Општина Шековићи као уговорни орган је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 03-404-59/22 од 27.6.2022. године, покренула је отворени поступак јавне 

набавке са закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем за период 2022-2024. 

година при избору најповољнијег понуђача за додјелу Оквирног споразума о извођењу 
радова на одржавању уређених водотока на подручју општине Шековићи,  за који су 

сажетак Обавјештења о набавци 782-1-3-42-3-9/22, и сажетак Исправке за Обавјештење о 

набавци 782-1-3-42-8-12/22, објављени у „Службеном гласнику БиХ“, број: 43/22 и 48/22.   

Дана 30.6.2022. године на порталу јавних набавки, у ситему Е-набавке, објављено je 
комплетно Обавјештење о набавци 782-1-3-42-3-9/22 заједно са Тендерском 

документацијом, број: 04/3-404-59-2/22 од 30.6.2022. године. Такође на порталу јавних 

набавки у ситему Е-набавке објављене су Измјене и допуне тендерске документације, број: 
04/3-404-59-3-2/22 од 15.7.2022. године, те комплетна Исправка за Обавјештење о набавци 

782-1-3-42-8-12/22.  



Процијењена вриједност набавке за период трајања оквирног споразума је: 

85.470,09 КМ без ПДВ-а.  
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 

па је за предметни поступак предвиђена е-аукција. 

Тендерску документацију и исправке тендерске документације преузело је 5 (пет) 
заинтересована понуђача.  

У овом поступку јавне набавке благовремено су достављене двије понуде и то од 

стране слиједећих понуђача: „ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА“ д.о.о. Шековићи и 

„ТЕХНОМЕТАЛ“ д.о.о. Власеница.  
 

Након проведеног поступка иницијалног прегледа и анализе благовремено 

достављених понуда, од стране Комисије за набавке, именоване од стране овог органа 
Рјешењем, број: 03-111-14/22 од 30.6.2022. године, је утврђено да су у предметном 

поступку обје 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 Оквирног споразума за извођење радова на одржавању уређених водотока на 
подручју општине Шековићи, број: 04/3-404-59-7/22 од 19.8.2022. године.  

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

Прије провођења е-аукције понуђачи су за предметну набавку понудили укупну цијену за 
јединичне количине радова које је потребно изводити, и то како слиједи:  

 

1. „ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА“ д.о.о. Шековићи укупна цијена у износу од 
30,00 КМ без ПДВ-а; и   

2. „ТЕХНОМЕТАЛ“ д.о.о. Власеница укупна цијена у износу од 32,00 КМ без 

ПДВ-а.  

 
 Е-аукција је заказана за 19.8.2022. године у 11:00 часова, иста је успјешно 

проведена и завршена истог дана у 10:10 часова.   

Како је основни критеријум за додјелу Уговора искључиво најнижа цијена 
техникчи прихватљиве понуде, на основу Извјештаја о току и завршетку е-аукције, 

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

 
1. „ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА“ д.о.о. Шековићи понудио коначну укупну 

цијену за јединичне количине радова које је потребно изводити у износу од 

27,00 КМ без ПДВ-а, што је за 10,00 % умањење цијене у односу на почетну 

понуђену; и  
2. „ТЕХНОМЕТАЛ“ д.о.о. Власеница понудио коначну укупну цијену за 

јединичне количине радова које је потребно изводити у износу од 27,95 КМ без 

ПДВ-а, што је за 12,66 % умањење цијене у односу на почетну понуђену. 
 

Обзиром да се у предметном поступку укупна цијена за јединичне количине 

потребних радова 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 Оквирни споразум 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 коначне анализе и оцјене технички прихватљивих понуда и проведеног 
поступка е-аукције Комисија за набавке је установила ранг листу према цијенама понуда 

(крећући од најповољније) и то слиједећим редослиједом:  

 

1. „ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА“ д.о.о. Шековићи;  
2. „ТЕХНОМЕТАЛ“ д.о.о. Власеница. 



 

Понуђач „ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА“ д.о.о. Шековићи (скраћена ознака 
фирме: „ФОД“ д.о.о. Шековићи) је у својој понуди поред овјерене Изјаве о испуњености 

услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона доставио и захтијеване доказе који су 

наведени у тачки 7.1.4. Тендерске документације и од стране Комисје за набавке је 
утврђено је да су прихватљиви достављени докази који се односе на тачку 7.1.4. под б), ц) 

и д) Тендерске документације и тиме се ослобађа обавезе накнадног достављања доказа. 

Међутим, што се тиче потребних доказа који се односе на тачку 7.1.4. под а) Тендерске 

документације, а наведени су у тачки 7.1.5. ТД, понуђач није доставио све захтијеване 
доказе. Наиме, понуђач: „ФОД“ д.о.о. Шековићи је у својој понуди доставио Увјерење 

издато од стране Основног суда у Власеници, број: 092-0-ОК-22-000-053 од 26.7.2022. 

године, којим се потврђује да предузеће „ФОД“ д.о.о. Шековићи није осуђено 
правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупције, преваре 

или прања новца у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини“ што је 

прихватљив али не и довољан доказ. У тачки 7.1.5. Тендерске документације наведено је 

да би понуђач доказао да исуњава услове из тачке 7.1.4. под а) ТД потребно је да обавезно 
достави увјерења издата од стране Суда БиХ и Суда надлежног према сједишту понуђача 

(кумулативно). Увјерење које је у својој понуди понуђач „ФОД“ д.о.о. Шековићи доставио 

је доказ који се односи на надлежност Суда према сједишту понуђача, тако да би у 
потпуности задовољио све захтијеване критеријуме у предметном поступку јавне набавке 

потребно је да достави и Увјерење издато од стране Суда БиХ којим ће такође доказати да 

му није изречена правоснажна пресуда за кривична дјела како је већ горе наведено.  
На основу изложеног закључује се је да је понуђач „ФОД“ д.о.о. Шековићи, што се тиче 

доказа који се односе на личну способност понуђача, доставио прихватљиве доказе који се 

односе на тачку 7.1.4. под б), ц) и д) Тендерске документације тако да нема обавезу да исте 

доставља накнадно, док да би понуђач у потпуности испунио услове који се односе на 
тачку 7.1.4. под а) Тендерске документације дужан је да, у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове Одлуке, односно од дана пријема обавјештења о резултатима овог поступка, 

достави Увјерење издато од стране Суда БиХ којим ће доказати да му у кривичном 
поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у 

криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца. 

 
Комисија за набавке је на крају, у свом записнику који истовремено представља и 

Извјештај о раду Комисјије,  једногласно предложила да се донесе Одлука о избору 

најповољнијег понуђача и предметни Оквирни споразум и сви појединачни уговори 

додјеле понуђачу: „ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА“ д.о.о. Шековићи који је доставио 
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 x 2 примјерка,      

2. У спис и а/а.              За  Миладин Лазић, с.р.  
 


