
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 

НАЧЕЛНИК 

 

Број: 01/I-013-2008/20 

И. Сарајево, 27.05.2021. године 

 

На основу члана 72. став (3) тачка б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 97/16 и 

36/19), члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине града И. 

Сарајево“, број 24/17 и 25/17), начелник Општине доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели уговора другорангираном понуђачу 

 

 

Уговор за набавку радова „Одржавање јавне расвјете у 2021-ој години“ додјељује се 

другорангираном понуђачу „GOLDEN HANDS“ ДОО Пале у складу са понудом, а након 

проведене е-аукције, са понуђеном цијеном од 42.000,00 КМ без ПДВ-а односно 49.140,00 

КМ са урачунатим износом ПДВ-а, из разлога што прворангирани понуђач „Nexen“ ДОО 

Бања Лука није, у остављеном року доставио одговарајућу лиценцу, а прије закључења 

уговора у складу са условима из тендерске документације. 

 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема ове Одлуке 

доставити оригинале или овјерене копије документације захтјеване тендерском 

документацијом. Уколико изабрани понуђач не достави тражену документацију у 

одређеном року или је достави на непрописан и непотпун начин, уговорни орган ће 

поступити у складу са чланом 72. став (3) Закона о јавним набавкама. 

 

Ова Одлука објавиће се на интернет страници www.opstinains.net истовремено са 

упућивањем понуђачима који су учествовали у овом поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став (6) Закона. 

 

За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове и Одјељење за буџет и финансије у складу са својим 

надлежностима. 

 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 01/I-

013-2008/20 од 11.03.2021. године за набавку радова „Одржавање јавне расвјете у 2021-ој 

години“.  

 

Образложење 

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01/I-013-2008/20 од 09.12.2020. године 

покренут је поступак јавне набавке радова „Одржавање јавне расвјете у 2021. години“, 

путем конкурентског захтјева, чија је процијењена вриједност 42.735,00 КМ без ПДВ-а.  

 

http://www.opstinains.net/


Из Записника о прегледу и оцјени понуда утврђено је, да је Комисија за јавну набавку 

благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима је констатовано сљедеће: 

 

- да је укупан број пристиглих понуда 3; 

- да су благовремено запримљене 3 понуде; 

- да није било неблаговремено запримљених понуда; 

- да су све пристигле понуде понуђача прихватљиве за уговорни орган. 

      

Након евалуације пристиглих понуда,  Комисија за јавну набавку је констатовала да све 

пристигле понуде понуђача су прихватљиве и позвала је понуђаче на е-аукцију. 

У складу са тендерском документацијом заказана је е-аукција, која је и одржана дана 

05.03.2021. године. Иста је трајала од 13:00 до 13:20 часова. Коначна ранг листа након е-

аукције је сљедећа: 

 

1. „Nexen“ ДОО Бања Лука, цијена понуде 41.957,00 КМ без ПДВ-а, 

2. „Golden hands“ ДОО Пале, цијена понуде 42.000,00 КМ без ПДВ-а, 

3. Група понуђача „Eneco“ ДОО И. Илиџа и „К-инел“ ДОО И. Н. Сарајево, цијена 

понуде 42.735,00 КМ без ПДВ-а. 

 

На основу коначне ранг листе уговорни орган је донио одлуку број: 01/I-013-2008/20 од 

11.03.2021. године, којом се додјељује уговор понуђачу „Nexen“ ДОО Бања Лука као 

најбоље оцијењеном у складу са критеријем за додјелу уговора - најнижа цијена, те је 

истом тражено да прије потписивања уговора достави лиценцу за електрорадове у складу 

са тендерском документацијом. 

 

У ТД је дефинисано слиједеће: 

Понуђач којем је додијељен уговор неће склапати подуговор ни о једном битном дијелу 

уговора без претходног писменог одобрења уговорног органа. Елементи уговора који се 

подуговарају и идентитет подуговарача обавезно се саопштавају уговорном органу 

благовремено, прије склапања подуговора. Уговорни орган ће извршити провјеру 

квалификација подуговарача у складу с чланом 44. Закона и обавијестити добављача о 

својој одлуци најкасније у року од 15 дана од дана пријема обавјештења о подуговарачу. У 

случају одбијања подуговарача, уговорни орган дужан је навести објективне разлоге 

одбијања, што је дефинисано и чланом 73. став (3) Закона. 

 

Понуђач „Nexen“ ДОО Бања Лука је на странама 5 и 6 своје понуде доставио потписану и 

овјерену изјаву да ће имати подуговарање у износу од 20% за дио који се односи на 

уградњу и да ће доставити лиценцу за електрорадове коју издаје надлежно Министарство 

РС – овјерена фотокопија, ако његова понуда буде најуспјешнија.  

 

Изабрани понуђач „Nexen“ ДОО Бања Лука је до предвиђеног рока за доставу тражене 

документације, која је била услов за потписивање уговора, није доставио своју лиценцу за 

извођење електро радова, већ је доставио Уговор о пословно техничкој сарадњи са 

сауговарачем и овјерену фотокопију лиценце од сауговарача („2М ГРУПА“ ДОО Источна 

Илиџа).   

 

Уколико се достављена лиценца односи на подуговарача, уговорни орган би вршио 

његову провјеру у складу са чланом 73. став (2) и (3) Закона, али тек након закључења 



уговора са изабраним понуђачем. Да је понуда достављена од стране групе понуђача 

лиценца би била прихватљива за уговорни орган. 

 

Уговорни орган не може прихватити лиценцу од привредног субјекта-сауговарача, који 

није учествовао у поступку јавне набавке, а самим тим није провјеравана његова 

квалификација те је уговорни орган је поступио у складу са чланом 72. став (3) тачка б) 

Закона о јавним набавкама и уговор додијелио другорангираном понуђачу као што је и 

напријед наведено.  

 

Узимајући у обзир све наведено у складу са чланом 64. став (1) тачка б) и 72. став (3) 

тачка б) Закона, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

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, на начин и у роковима дефинисаним чл. 99. и 101. 

став (5) Закона о јавним набавкама.   

 

 

 

 

      НАЧЕЛНИК 

 

     _____________ 

       Јован Катић      

 

                                                                     

 

Доставити: 

- Понуђачима, 

- Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

- Одјељењу за буџет и финансије, 

- Комисији за јавну набавку, 

- за објаву на интернет страници www.opstinains.net и 

- а/а 
 

http://www.opstinains.net/

