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На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр: 39/14), чланова
43. Правилника јавним набавкама роба, услуга и радова број: 02-404/1 од 08.01.2015. год., приједлога
Комисије и члана 77. Статута општине Пале („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 16/14)
Начелник општине Пале, д о н о с и
ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде
и додјели уговора понуђачу:
ЛОТ А - „ВЕЛИКЕ ШУМЕ“ доо Пале
ЛОТ Б - „MAJNEX“ доо Пале
ЛОТ Ц - „СТАНИШИЋ“ доо Пале
ЛОТ Д - „БЕЛИ“ доо Пале

Члан 1.
Овом одлуком уговор се додјељује на основу конкурентског захтјева бр: 02-370/82 од
16.04.2015. год., објављеног на Порталу јавних набавки број: 1390-7-2-20-3-13/15 од 16.04.2015. год.
за вршење услуга одржавања локалних макадамских путева на подручју општине Пале у 2015.
години (ЛОТ А, Б, Ц и Д).
Члан 2.
Примјеном конкурентског поступка извршено је прикупљање понуда. Констатовано је да су
благовремено пристигле 1 (једна) понуда за ЛОТ А понуђача „ВЕЛИКЕ ШУМЕ“ доо Пале, 1 (једна)
понуда за ЛОТ Б понуђача „MAJNEX“ доо Пале, 1 (једна) понуда за ЛОТ Ц понуђача „СТАНИШИЋ“
доо Пале и (једна) понуда за ЛОТ Д - понуђача „БЕЛИ“ доо Пале.
Анализом и оцјеном понуда, примјеном критерија: најнижа цијена понуде, Комисија је
утврдила редослијед-ранг листу понуда, сходно којој су првопласиране и најповољније понуде
понуђача: „ВЕЛИКЕ ШУМЕ“ доо Пале са укупном цијеном за ЛОТ А – 9.233,05 КМ, „MAJNEX“
доо Пале са укупном цијеном за ЛОТ Б – 8.682,45 КМ, „СТАНИШИЋ“ доо Пале са укупном
цијеном за ЛОТ Ц – 7.599,14 КМ и „БЕЛИ“ доо Пале са укупном цијеном за ЛОТ Д – 7.041,20 КМ и
да исте у економском смислу у потпуности задовољавају захтјеве уговорног органа; те је сходно томе
и дата препорука да се додјела уговора изврши наведеним понуђачима.
Сваки забрани понуђач обавезан је доставити доказе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) у
складу са чланом 72. став (3) тачка а), у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
Цијенећи наведено Начелник општине доноси одлуку као у диспозитиву.
Члан 3.
По окончању рока за жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења
одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку

сходно захтјевима - условима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове и Одјељење за финансије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
ПРАВНА ПОУКА:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који
сматра да је уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или правилника има право уложити жалбу
на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег
понуђача. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи
од 3 (три).
Жалилац који пропусти изјавити жалбу према одредбама члана 101. став (5) ЗЈН БиХ губи
право тражити испитивање законитости по истом основу, у каснијој фази поступка.
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