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Број: 02/1-404-20-3/19 

Датум: 09.10.2019.године 

 

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

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 8. став 2. под d)   Правилника 

о успостављању и раду Комисије за набавке ( „Службени гласник БиХ“, број: 103/14), 

члана V. алинеја 4), члана XIX.  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 

јавну набавку, број: 02/1-404-20-2-3/19 од 07.10.2019. 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, број: 02/1-404-20-2-3/19 од 

07.10.2019. године и уговор за јавну набавку – робе  „Набавка, испорука и уградња 

централног котла за гријање на чврсто гориво за потребе Административне 

зграде општине Ново Горажде, Полицијске станице Ново Горажде и Дома 
здравља Ново Горажде“ се додјељује понуђачу „ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. 

Соколац, ул. Бранка Ћопића бр. 8, 71350 Соколац, понуда бр: 20/P-K/19. достављена 

дана 30.09.2019. године за понуђену цијену  у износу од  8.440,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 9.874,80 КМ са урачунатим ПДВ-ом, као најповољнијем понуђачу. 

 

Члан 2. 

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. 

 

Члан 3. 

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 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се Комисија за јавну набавку за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку Конкурентског захтјева за достављање понуда за 
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јавну набавку роба  „Набавка, испорука и уградња централног котла за гријање на 

чврсто гориво за потребе Административне зграде општине Ново Горажде, Полицијске 

станице Ново Горажде и Дома здравља Ново Горажде“. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се заједно са Записником о 

прегледу и оцјени понуда 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 Посебном Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/1-404-20/19 од 28.08.2019. године. 

Јавна набавка је спроведена отвореним поступком – Конкурентски захтјев.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 8.500,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 265-7-1-17-3-8/19 послато је на објављивање и објављено 

на Порталу јавних набавки дана 13.09.2019. године. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02/1-404-20-2/19 од 24.09.2019. 

године. 

 

Комисија за јавну набавку је Начелнику општине Ново Горажде доставила Записник о 

прегледу и оцјени понуда број: 02/1-404-20-2-2/19. од дана 01.10.2019. године, 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02/1-404-20-2-3/19. од дана 

07.10.2019. године и Извјештај о раду број: 02/1-404-20-2-4/19. од дана 07.10.2019. 

године, у поступку јавне набавке роба  „Набавка, испорука и уградња централног котла 

за гријање на чврсто гориво за потребе Административне зграде општине Ново 

Горажде, Полицијске станице Ново Горажде и Дома здравља Ново Горажде“. 

 

У поступку јавне набавке   за доставу понуда у датом року одазвали су се понуђачи 

„ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ Д.О.О. Пале из Пала и „ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. Соколац, из 

Сокоца. 

У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку 

благовремено и правилно извршила отварање и оцјене приспјелих понуда о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

 - да су пристигле 2 (двије) понуде,  

- да су благовремено запримљене 2 (двије)  понуде,  

- да није било неблаговремено примљених понуда 

- да су понуде понуђача „ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ Д.О.О. Пале из Пала и 

„ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. Соколац из Сокоца, квалификоване и прихватљиве, 
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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 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.  

- Најниже цијене технички задовољавајуће понуде, односно прије 

проведеног поступка е-аукције: 
   

Рангирање прихватљивих понуда према критеријуму за избор понуде: 

Назив / име понуђача Цијена у понуди 

1.  „ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ Д.О.О. Пале  8.450,00 

2.  „ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. Соколац  8.480,00 

 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 

оцијењен због: 

- Најниже цијене технички задовољавајуће понуде, односно након 

проведеног поступка е-аукције: 

Назив / име понуђача Цијена у понуди 

1. „ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. Соколац 8.440,00 

2. „ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ Д.О.О. Пале 8.450,00 

 

Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија: 

1. Назив понуђача „ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. 

Соколац 

2. Сједиште и адреса ул. Бранка Ћопића бр. 8  

71350 Соколац 

3. Укупна цијена понуде без ПДВ-а 8.440,00 КМ 

4. Гарантни период 12 мјесеци 

5. Рок за уградњу котла 3 дана од дана испоруке 

6. Подаци о дијелу уговора који се даје 

у подуговор и подаци о подизвођачу, 

ако је примјењиво 

 

Понуђач не намјерава склапати 

подуговор са трећом страном 
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Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ставови 1., 3. и 6. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 8. став 2. под 

d)   Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( „Службени гласник 

БиХ“, број: 103/14), члана V. алинеја 4), члана XIX.  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 јавну набавку, број: 02/1-404-20-2-3/19 од 07.10.2019. године, 

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. 

    

 

 

                                                                                                              Начелник 
 

                                                                                                         Мила Петковић 

 

Прилог:  

- Записник о прегледу и оцјени понуда, 

                  број: 02/1-404-20-2-2/19., 

- Извјештај о току и завршетку е-аукције. 

 

Достављено: 
- Комисији за јавне набавке x6, 

- За Службени гласник, 

- У предмет, 

- а/а 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


