
  

  
E-mail: opstinapale@pale.rs.ba      телефон: 057/ 223-459     факс: 057/223-061           www pale rs.ba 

 
Број: 02-370/179-3 

Пале, 23.04.2018. године 

 
      На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр: 39/14), чланова 43. 

Правилника o јавним набавкама роба, услуга и радова број: 02-404/1 од 08.01.2015. год., приједлога 

Комисије и члана 90. Статута општине Пале („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17, 

18/17) Начелник општине Пале, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољније понуде 

и додјели уговора понуђачима: 

 

 

                                         

                                                                                     

 

Члан 1. 

     Овом одлуком уговор се додјељује на основу отвореног поступка бр: 02-370/179 од 26.03.2018. 

год., објављеног на Порталу јавних набавки број: 1390-1-3-22-3-11/18 од 26.03.2018. год. и Сл. 

гласнику БиХ број 20 од 30.03.2018. године за избор најповољнијег понуђача за извођење радова на 
изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале  (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4, Лот 5 

и Лот 6). 

 
Члан 2. 

 Примјеном отвореног поступка извршено је прикупљање понуда. Констатовано је да је 

благовремено пристигло 6 (шест) понуда - понуђача: „СТАНИШИЋ“  доо Пале, „ВЕЛИКЕ ШУМЕ“ 

доо Пале, Доо „MAJNEX“ Пале, ГП „ПУТ“ ад Источно Сарајево, АД „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ 

Соколац и „ИЛИЏАПУТЕВИ“ доо Источна Илиџа. 

 

 Комисија је, у пуном саставу преглед понуда започела 17.04.2018. године. Комисије је, у складу са 

чланом 16. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник 

БиХ“, бр. 90/14, 20/15) цијели преглед и оцјену понуда вршила на основу услова и захтјева из 

тендерске документације и у раду се руководила члановима Закона о јавним набавкама: 

 

- Члан 2. став (1) тачка л)  Закона, којим је прописано да понуда понуда може бити: 

1) прихватљива – ако испуњава све услове који се траже тендерском документацијом, 

2) неприхватљива – ако не испуњава услове који се траже тендерском документацијом. 

- Члан 44. став (6) Закона којим је прописано да само оним понуђачима чије квалификације 

задовољавају услове утврђене у тендерској документацији дозвољено је да наставе поступак јавне 

набавке. 

- Члан 57. став (1) Закона којим је прописано да се понуђач у поступку јавне набавке придржава 

захтјева и услова из тендерске документације. 

- Члан 68. став (4) Закона, којим су прописани случајеви у којима уговорни орган обавезно одбацује 

понуду. 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
ОПШТИНА ПАЛЕ 

Н А Ч Е Л Н И К  

                                 Романијска бр.15. 
 

„ВЕЛИКЕ ШУМЕ“ доо Пале за ЛОТ 1, ЛОТ 5 и ЛОТ6 

„MAJNEX“ доо Пале за ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 



  

 Комисија је констатовала да су све понуде чврсто увезане и нумерисане према захтјевима из тачке 

15.3 тендерске документације.  

 

 Приликом прегледања понуда, Комисија је имала потребу за појашњењем понуде понуђача  

„Велике шуме“ доо Пале, тачније потврда о успјешној реализацији уговора. Захтјев Комисије (акт 

бр. 02-370/179-1 од 20.04.2018. године) и одговор понуђача од 23.04.2018. године. 

 

 Комисија је 23.04.2018. године наставила са радом, те је приступила коначној провјери 

испуњености услова и захтјева из тендерске документације.  

 
1. „Станишић“ доо Пале 

Као доказ техничке и професионалне способности, тачком 13.4 ц) ТД је тражено да понуђачи доставе 

списак запослених радника који издаје Пореска управа. 

У даљем тексту је наведено да се документи достављају, као оригинал или овјерена копија (не 

старија од три мјесеца)... 

 

Комисија је констатовала да није било питања понуђача у вези са постављеним условима и 

захтјевима у цитираним тачкама ТД, нити је било жалби поводом истих. 

 

Понуђач је доставио: 

- Увјерење Пореске управе Републике Српске Подручна јединица Пале, број: 06/1.07/0808-

455.2.1-100201/2018 од 03.01.2018. године, којим потврђује да има пријављених 45 

осигураника 

- Извјештај о броју запослених радника код послодавца, стање на дан 03.01.2018. године  

 

С обзиром да се понуђач у поступку јавне набавке није придржавао захтјева и услова из тендерске 

документације, јер је достављено Увјерење пореске управе старије од 3 (три) мјесеца од дана 

достављања понуде, те да је чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама прописано да 

уговорни орган обавезно одбацује понуду која није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске 

документације, Комисија је ову понуду оцијенила као неприхватљиву. 

 

2. „Велике шуме“ доо Пале 

Понуђач доставио понуду и све документе према захтјевима из ТД. Комисија је ову понуду оцијенила 

као прихватљиву. 

 

3. „Majnex“ доо Пале 

Понуђач доставио понуду и све документе према захтјевима из ТД. Комисија је ову понуду оцијенила 

као прихватљиву. 

 

4.„ГП „Пут“ ад Источно Сарајево  

Понуђач доставио понуду и све документе према захтјевима из ТД. Комисија је ову понуду оцијенила 

као прихватљиву. 

 

5. „Романијапутеви“ ад Соколац 

Тачкама 14.1 и 38. ТД, тражено је да понуђач достави списак повјерљивих информација – ако их има. 

 

Комисија је констатовала да није било питања понуђача у вези са постављеним условима и 

захтјевима у цитираним тачкама ТД, нити је било жалби поводом истих. 

 

Понуђач је у својој понуди није доставио списак повјерљивих информација - нити је навео да ли их 

има.  

Будући да доказ који је тражен тендерском документацијом, како то захтјева тачка 14.1 ТД, те да је 

чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама прописано да уговорни орган обавезно 

одбацује понуду која није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације, Комисија је 

ову понуду оцијенила као неприхватљиву. 



  

6. „Илиџапутеви“ доо Источна Илиџа 

Понуђач доставио понуду и све документе према захтијевима из ТД. Комисија је ову понуду 

оцијенила као прихватљиву. 

 

 

Дакле, од 6 (шест) пристиглих понуда, комисија за јавне набавке је констатовала да 2 (двије) 

понуде не испуњавају услове и захтјеве из тендерске документације, те су одбијене као 

неприхватљиве, а то су понуде понуђача: 

 

      1.  „СТАНИШИЋ“ доо Пале 

      2.  „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ ад Соколац, 

 

и да 4 (четири) понуде испуњавају све услове и захтјеве из тендерске документације, а то су 

понуде понуђача: 

 

1. „ВЕЛИКЕ ШУМЕ“ доо Пале 

     2.  „MAJNEX“ доо Пале 

     3.  ГП „ПУТ“ ад Источно Сарајево 

     4. „ИЛИЏАПУТЕВИ“ доо Источна Илиџа 

 

У понудама које испуњавају услове и захтјеве из тендерске документације није било математичких 

грешака.  

 

Члан 3. 

     Анализом и оцјеном понуда, примјеном критерија: најнижа цијена, Комисија је утврдила 

редослијед-ранг листу понуда, сходно којој је првопласирана и најповољнија понуда за ЛОТ 1, ЛОТ 

5 и ЛОТ 6  понуђача „ВЕЛИКЕ ШУМЕ“ доо Пале  са укупном цијеном за ЛОТ 1 – 64.852,73 КМ 

(са ПДВ-ом), ЛОТ 5 – 127.309,34 КМ (са ПДВ-ом) и ЛОТ 6 – 56.234,26 КМ (са ПДВ-ом) , а 

првопласирана и најповољнија понуда за ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 понуђача „MAJNEX“ доо Пале  са 

укупном цијеном за ЛОТ 2 – 30.123,29 КМ (са ПДВ-ом), ЛОТ 3 – 180.923,38 КМ (са ПДВ-ом) и 

ЛОТ 4 – 26.035,38 КМ (са ПДВ-ом)  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 изабрани понуђач обавезан је доставити доказе из члана 45. став (2) тачке од  а)  до  д)  у 

складу са чланом 72. став (3) тачка  а)  и овјерене копије докумената у вези са чланом 47. Закона о 

јавним набавкама, у року од 5 (пет) дана од  дана пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

 

Такође, сваки изабрани понуђач је дужан у року од 15 дана од дана пријема Одлуке о избору 

понуђача доставити овјерену фотокопију Лиценце понуђача за извођење радова на објектима 

нискоградње за које одобрење за грађење издаје општински орган управе, што представља услов за 

потписивање уговора. 

 

    Цијенећи наведено Начелник општине доноси одлуку као у диспозитиву. 

 

Члан 4. 

    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 10 (десет) 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).  

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                         НАЧЕЛНИК 

 

                                                                                Бошко Југовић  


