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Број: 02/1-404-15-4/18 
Датум: 01.11.2018.године 
 
На основу члана 64. став 1. тачка b), члана 25., члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), члана 8. став 2. тачка d) 
Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( „Службени гласник БиХ“, 
број: 103/14), члана V. алинеја 4), члана XVIII Правилника о успостављању и раду 
Комисије за јавне набавке општине Ново Горажде ( „Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 16/15), члана XVI. Правилника о јавним набавкама општине Ново 
Горажде ( „Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 16/15) а на Препоруку 
Комисије за набавку , број: 02/1-404-15-3-4/18 од 31.10.2018. године, Начелник 
општине Ново Горажде д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О избору најповољнијег понуђача 

 
Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку општине Ново Горажде, број: 
02/1-404-15-3-4/18 од 31.10.2018. године и уговор за јавну набавку – радови „Набавка 
електроматеријала и извођење радова на II фази електрификације повратничког насеља 
Караузовићи у општини Ново Горажде“ се додјељује понуђачу „СИМИНГ ТРАДЕ“ 
д.о.о. Фоча, Ул. Бранка Радичевића бб, 73300 Фоча, понуда бр: 108/18, достављена 
дана 28.09.2018. године а прихваћена исправка рачунске грешке достављена дана 
24.10.2018. године за цијену у износу од 21.365,40 КМ (без ПДВ-а) као најповољнијем 
понуђачу.  
 

Члан 2. 
Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије документације из чланова 45. и 47. Закона о 
јавним набавкама. 
Уколико изабрани понуђач не достави тражену документацију у остављеном року, или 
је достави на непрописан и непотпун начин, уговор за јавну набавку додијелит ће се 
другорангираном понуђачу у складу са чланом 72. став 3. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу након 
истека рока од 15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о 
избору најповољније понуде. 
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Члан 4. 
Ова Одлука ће се објавити на интернет страници општине Ново Горажде  
(www. novogorazde.rs.ba) истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали                              
у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 5. 
За извршење ове Одлуке задужује се Комисија за јавну набавку за одабир 
најповољнијег понуђача у Отвореном поступку за достављање понуда за јавну набавку 
радова - „Набавка електроматеријала и извођење радова на II фази електрификације 
повратничког насеља Караузовићи у општини Ново Горажде“ 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним 
набавкама. 

Образложење 
 
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 
02/1-404-15-2/18 од 10.09.2018. године. 
Јавна набавка је спроведена путем  Отвореног поступка. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 25.200,00КМ. 
Обавјештење о набавци број: 265-1-3-13-3-4/18 је објављено на Порталу јавних 
набавки дана 13.09.2018. године.  
Комисија за набавку именована је Рјешењем број: 02/1-404-15-3/18. дана 
20.09.2018.године. 
 
Комисија за јавну набавку је Начелнику општине Ново Горажде доставила Записник о 
прегледу и оцјени понуда број: 02/1-404-15-3-3/18. од дана 25.10.2018.године, 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02/1-404-15-3-4/18. од дана 
31.10.2018.године и Извјештај о раду број: 02/1-404-15-3-5/18. од дана 
31.10.2018.године, у поступку јавне набавке радова „Набавка електроматеријала и 
извођење радова на II фази електрификације повратничког насеља Караузовићи у 
општини Ново Горажде“. 
 
У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за набавку благовремено и 
правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда о чему је сачинила 
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 
 - да су у предметном поступку примљене двије понуде,  
- да су благовремено примљене двије понуде,  



                                                                                                                                                                                   
     Република Српска                                                                Republic of Srpska 
Општина Ново Горажде                                                    Municipality of Novo Goražde 
        Н а ч е л н и к      М a y o r 
 
 
         

 

 
Адреса: Божидара Горажданина бр. 64; 73110 Ново Горажде 

ЈИБ: 4400615760008; Жиро рачун: 562-006-00003050-72 НЛБ Развојна банка 
Телефон: +387 58 430 095; Факс: + 387 58 432 100; e-mail: nacelnik@novogorazde.rs.ba 

www.novogorazde.rs.ba 

- да није било неблаговремено примљених понуда, 
- да су понуде понуђача „А“ и „Б“ квалификоване и прихватљиве, достављени су сви 
тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин. 
 
У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те преглед и оцјену 
понуда, у складу са критеријумима из тендерске документације. 
 
У поступку оцјене проведеног поступка Начелник општине Ново Горажде није нашла 
разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за  
неприхватање Препоруке Комисије за набавку. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и тендерским документом. Увидом у приложену документацију, 
неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 
најниже цијене технички задовољавајуће понуде, односно на основу критеријума 
утврђеног у Обавјештењу о набавци и тендерском документу: 
 

Назив и сједиште понуђача Критеријум 
1. Понуђач „А“ 

„СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча, Ул. Бранка Радичевића бб 
Цијена:    

21.365,40 КМ 
2. Понуђач „Б“  

„ЕЛИМ“ д.о.о. Лакташи, Велико Блашко бб 
Цијена:    

21.707,45 КМ 
 
Рангирање прихватљивих понуда према критеријуму за избор понуде: 
 

Назив / име понуђача Цијена 
1. „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча, Ул. Бранка Радичевића бб, 21.365,40 КМ 
2. „ЕЛИМ“ д.о.о. Лакташи, Велико Блашко бб 21.707,45 КМ 

 
Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповолјнија и приједлог да се 
закључи уговор са: 
 

1. Назив понуђача „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча 
2. Сједиште и адреса Ул. Бранка Радичевића бб, 

73300 Фоча 
3. Укупна цијена понуде без ПДВ-а 21.365,40 КМ 
5. Рок испоруке робе/извођења радова 60 дана 
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Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка b), члана 25., члана 70. 
ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), члана 8. 
став 2. тачка d) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( „Службени 
гласник БиХ“, број: 103/14), члана V. алинеја 4), члана XVIII Правилника о 
успостављању и раду Комисије за јавне набавке општине Ново Горажде ( „Службени 
гласник општине Ново Горажде“, број: 16/15), члана XVI. Правилника о јавним 
набавкама општине Ново Горажде ( „Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 
16/15) одлучено је као у члану 1 ове Одлуке. 
 
Поука о правном лијеку: 
Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема ове одлуке. 
 
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем 
уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошиљком на адресу: 
Општина Ново Горажде, Ул. Божидара Горажданина бр. 64, 73110 Ново Горажде. 
Жалба се подноси у најмање три примјерка. 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Начелник 
 
                                                                                                         Мила Петковић 
Достављено: 
 

- Комисији за јавне набавке 8x, 
- Стручној служби СО-е, 
- У предмет, 
- а/а 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


