
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-966, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com 

 

Број: 02-406-141-24/21 

Датум: 20.8.2021. године 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. стaв (1), (3) и (6) Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, бр. 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке број 02-

406-141-5/21 од 26.7.2021. године, у поступку јавне набавке – „Уклањање објекта бивше 

зграде амбуланте“, начелник је донио 
 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1.  
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број 02-406-141-5/21 од 

26.7.2021. године и уговор за јавну набавку - „Уклањање објекта бивше зграде амбуланте“ 

додјељује понуђачу „Суботић инжењеринг“ д.о.о. Станари, Понуда број 01/21 од 

03.8.2021. године, за понуђену цијену од 33.236,42 КМ (словима: 

тридесеттрихиљадедвјестотридесетшестконвертибилнихмарака и 42/100) са ПДВ - ом, 

услови плаћања 60 дана, укупно 100,00 бодова, као најбоље оцијењеном. 
 

Члан 2.  
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу у 

законском року, рачунајући од дана од када су понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде.  
Изабрани понуђач дужан је у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке 

доставити доказе тражене тендерском документацијом. 
 

Члан 3.  
Ова одлука ће се објавити на wеб-страници Општине Станари - 

www.opstinastanari.com истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у 
овом поступку јавне набавке у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 4.  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним 
набавкама.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке покренут је Посебном одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број 02-406-141/21 од 21.7.2021. године.  

Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом за достављање понуда. 
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Процијењена вриједност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а износи 53.360,92 КМ 

(словима: педесеттрихиљадетристошездесетконвертибилнихмарака и 92/100). 
 

Обавјештење о набавци бр. 5475-7-3-71-3-6/21 објављено је на Порталу јавних 
набавки БиХ дана 22.7.2021. године и двије исправке тендерске документације, и то на дан 

25.07.2021. године и 02.08.2021. године. 
 

Комисија за јавне набавке доставила је Записник о прегледу и оцјени понуда, број 

02-406-141-23/21 од 20.08.2021. године, заједно са препоруком о избору најповољнијег 

понуђача у поступку јавне набавке - „Уклањање објекта бивше зграде амбуланте“. 
 

У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке 

благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему 
је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 11, 

- да је благовремено запримљено 11 понуда, 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су понуде понуђача: Група понуђача: ГП „Градип“ АД Прњавор и „Компанија 

Николић“ доо Прњавор, ГД „Стил-Монт“ с.п. Добој, „Геокоп“ доо Дервента, 

„Суботић инжењеринг“ доо Станари, прихватљиве. 

- да понуда понуђача „Градња Вукајловић“ д.о.о. Брестово, „Прокоп инжењеринг“ 

д.о.о. Прњавор, „Транскоп-Ђурић“ д.о.о. Теслић, „Предо Градња“ д.о.о. Теслић, 

„Прода-Монт“ д.о.о. Добој, „Планум“ д.о.о. Теслић, „Керић Градња“ д.о.о. 

Станари, није прихватљива, из разлога констатованих у Записнику о прегледу и 

оцјени понуда, који је у прилогу ове Одлуке. 

 

 У понуди понуђача ГД „Стил-Монт“ с.п. Добој, приликом рачунске контроле 

утврђена је рачунска грешка, те је Комисија за јавне набавке, дана 18.08.2021. године 

упутила допис којим је тражена сагласност за исправку рачунске грешке. Предметни 

понуђач је својим актом број: 21/21 од 19.08.2021. године, дао тражену сагласност. Након 

исправке рачунске грешке, укупна цијена понуде без ПДВ-а износи 36.995,85 КМ умјесто 

37.995,85 КМ. 

 У понуди понуђача „Геокоп“ доо Дервента, приликом рачунске контроле утврђена 

је рачунска грешка, те је Комисија за јавне набавке, дана 18.08.2021. године упутила допис 

којим је тражена сагласност за исправку рачунске грешке. Предметни понуђач је својим 

актом број: 19-18/21 од 19.08.2021. године, дао тражену сагласност. Након исправке 

рачунске грешке, укупна цијена понуде без ПДВ-а износи 40.789,10 КМ умјесто 37.789,10 

КМ.  

 У поступку оцјене проведеног поступка, начелник није нашао разлоге, 

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавку. 

 Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија за јавне набавке у свему правилно 

поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.  
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Критеријум за додјелу уговора је економски најповољнија понуда са сљедећим 

подкритетијумима који се вреднују: 

- Понуђена цијена – 90 бодова, 

- Рок плаћања – 10 бодова. 

 
 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАЗИВ 

ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂЕНА ЦИЈЕНА 

 (90 БОДОВА) 

РОК ПЛАЋАЊА 

(10 БОДОВА) 
УКУПАН БРОЈ 

БОДОВА 

РАНГ ЛИСТА 

ПОНУЂАЧА 
Цијена понуде са ПДВ 

Број бодова који 

је понуђач добио 

за понуђену 

цијену 

Понуђени рок 

плаћања у данима 

Број бодова 

додијељен за 

понуђени рок 

плаћања 

1. 
Субоитић 

инжењеринг доо 

Станари 
33.236,42 90,00 60 10,00 100,00 1 

2. 
ГД Стил-Монт с.п. 

Добој 43.285,14 69,11 60 10,00 79,11 2 

3. 
Геокоп доо 

Дервента 47.723,25 62,68 60 10,00 72,68 3 

4. 
Група понуђача: ГП 

Градип ад Прњавор и 

Компанија Николић 

доо Прњавор 

52.728,16 56,73 60 10,00 66,73 4 

 

На основу напријед наведеног, понуђач „Суботић инжењеринг“ д.о.о. Станари је 

изабран примјењујући критеријум економски најповољније понуде, са понуђеном цијеном 

од 33.236,42 КМ са ПДВ-ом, роком плаћања од 60 дана, са укупно 100,00 бодова, као 

најбоље оцијењен. 
 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним 
набавкама, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ  
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби у 

року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља уговорном органу 
у писаној форми, у 3 (три) примјерка. 
 

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1. „Суботић инжењеринг“ д.о.о. Станари                                                     _________________________ 

2. ГД „Стил-Монт“ с.п. Добој                                                                                 Радојица Ћелић 
3. „Геокоп“ доо Дервента 

4. ГП „Градип“ АД Прњавор 
5. „Градња Вукајловић“ д.о.о. Брестово 

6. „Прокоп инжењеринг“ д.о.о. Прњавор 

7. „Транскоп-Ђурић“ д.о.о. Теслић 

8. „Предо Градња“ д.о.о. Теслић 

9. „Прода-Монт“ д.о.о. Добој 

10. „Планум“ д.о.о. Теслић 

11. „Керић Градња“ д.о.о. Станари 

12. www.opstinastanari.com 

13. a/a 

http://www.opstinastanari.com/

