
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Број: 01-404-141/3-17 

Датум: 28.02.2018. године 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске", 

број: 97/16), члана 66. Статута Општине Козарска Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска 

Дубица", број: 9/17), члана 70. Закона о јавним набавкама  ("Сл. гласник БиХ", број: 39/14) и 

препоруке Комисије за набавку број: 01-404-141/2-17 од 28.02.2018. године, начелник 

Општине Козарска Дубица,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

 1.Конзорциј (група понуђача): „C&M TRADE“ Д.О.О БИЈЕЉИНА и 

„ЕЛЕКТРООБНОВА“ д.о.о Бања Лука, којег заступа „C&M TRADE“ Д.О.О 

БИЈЕЉИНА, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке под називом: 

„Набавка ЛЕД расвјете на подручју Општине Козарска Дубица“.  

   

 2.Члан Конзорција из тачке 1.„C&M TRADE“ Д.О.О БИЈЕЉИНА дужан је 

доставити уговорном органу: 

-оригинал или овјерену копију документа из члана 45.став (2) тачка а) Закона о јавним 

набавкама БиХ; 

   Члан Конзорција из тачке 1„ЕЛЕКТРООБНОВА“ Д.О.О  Бања Лука, дужан је 

доставити уговорном органу: 

-оригинале или овјерене копије докумената из члана 45.став (2) тачке од а ) до д) 

Закона о јавним набавкама БиХ; 

 

3.Рок за достављање наведене документације је најкасније 5 (пет) дана, рачунајући од 

дана пријема ове одлуке.Документи морају бити физички достављени на протокол уговорног 

органа те за уговорни орган није релевантно на који су начин  послати. 

 

 4.По правоснажности ове одлуке, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради 

закључења уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну 

набавку, у складу са условима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и 

законским прописима који регулишу поступке уговарања. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На основу Обавјештења о набавци број: 570-1-1-152-3-34/17, објављеног на Порталу 

јавних набавки дана 29.12.2017.године и у „Службеном гласнику БиХ“ број: 1/18 од 

05.01.2018. године, проведен је отворени поступак набавке роба: „Набавка ЛЕД расвјете на 

подручју Општине Козарска Дубица“. 

У прописаном року пријавио се један понуђач и то Конзорциј (група понуђача): „C&M 

TRADE“ Д.О.О БИЈЕЉИНА и „ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука, којег заступа „C&M 

TRADE“ Д.О.О БИЈЕЉИНА. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA 

NAČELNIK 

 

Адреса: Светосавска 5. 79240 Коз. Дубица, е-mail: info@kozarskadubica.org, тел. +387 (0) 52 416 013, 416 016, факс: +387 (0) 52 416 026 

Jединствени рачун трезора општине К.Дубица 551 024 00008523 08 Нова Бањалучка Банка, 562 010 8034 6952 75 НЛБ Развојна банка, 

Рачун јавних прихода:551 024 00008524 05 Нова Бањалучка Банка, 562 010 80347043 93 НЛБ Развојна Банка МБФ: 105243, 

ЈИБ:4400732990006 



 2 

 Комисија за јавну набавку извршила је анализу пристигле понуде, те је утврдила 

слиједеће: 

 Увидом у приложену документацију и провјером садржаја и валидности 

документације, Комисија је утврдила да је од понуђача Конзорциј “C & M TRADE“ Д.О.О 

Бијељина и „ЕКЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука, којег заступа “C & M TRADE“ Д.О.О 

Бијељина  потребно тражити појашњење понуде у смислу испуњавања квалификационог 

услова који се тиче техничке и професионалне способности (тачка 7.4.1 под а) тендерске 

документације).   

Комисија је констатовала да је дана 27.02.2018.године упутила захтјев за појашњење 

понуде, у смислу испуњавања квалификационог услова који се тиче техничке и 

професионалне способности (тачка 7.4.1 под а) тендерске документације), представнику групе 

понуђача “C & M TRADE“ Д.О.О Бијељина, те да је у остављеном року за достављање 

појашњења понуђач доставио појашњење и навео:  

 -да су у потврди коју су доставили у понуди од стране Центра за развој и унапређење 

села Бања Лука, наведени уговори  потписани у 2013.години  а реализовани су у току 

2015.године, те уз образложење члана групе понуђача „Електрообнова“ д.о.о доставио 

потврду о извршеним уплатама за извршене послове из области јавне расвјете коју је дана 

26.02.2018.године издао Центар за развој и унапређење села Бања Лука, на износ од 

624.117,48 КМ. 

 Уговорни орган је у ТД децидно навео да је за испуњење овог услова потребно 

успјешно искуство у реализацији уговора који су за предмет имали: уградња, реконструкција 

и одржавање системом јавне расвјете у последње три године ( 2015, 2016., 2017.година), те 

прилагања потврда које су издали примаоци робе. 

  

Узимајући у обзир достављено појашњење, Потврду Центра за развој и унапређење 

села Бања Лука, Потврду градске управе Бања Лука као и достављену листу извршених 

уговора, Комисија је утврдила укупну вриједност реализованих уговора у траженим годинама 

у износу и већем од 1.000.000,00 КМ. 

 

 У складу са наведеним Комисија је констатовала да је Конзорциј (група понуђача) “C 

& M TRADE“ Д.О.О Бијељина и „ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука, којег заступа “C & M 

TRADE“ Д.О.О Бијељина,  испунио квалификациони услов који се тиче техничке и 

професионалне способности а који се односи на успјешно искуство у реализацији уговора 

који су за предмет имали  уградњу, реконструкцију и одржавање системом јавне расвјете у 

последње три године, у вриједности наведеној у ТД, и понуду сматра прихватљивом. 

 

Комисија за јавну набавку у наставку анализу пристигле понуде, утврдила је да  

понуђач испуњава захтјеве уговорног органа наведене у тендерској документацији, одн. да је 

квалификован. Након извршене анализе финансијског дијела понуде утврђено је да је понуда 

рачунски исправна. 

Младен Рељић, ангажован као вањски стручњак у раду Комисије,  прегледао је  

понуду и достављени узорак робе и констатовао да понуда испуњава техничке услове 

дефинисане тендерском документацијом.  

 

Анализом и оцјеном квалификоване понуде, примјеном критерија „економски 

најповољнија понуда“, Комисија за јавну набавку је записником број: 01-404-141/2-17 од  

28.02.2018. године утврдила  да је понуда Конзорција (Групе понуђача): „C&M TRADE“ 

Д.О.О БИЈЕЉИНА и „ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука, којег заступа „C&M TRADE“ 

Д.О.О БИЈЕЉИНА, у износу од 2.176.410,00 КМ без ПДВ-а, одн.2.546.399,70 КМ са ПДВ-ом 

и гарантним периодом од 120 мјесеци, једина и најповољнија, те је у складу с тим, дата 

препорука да се донесе одлука о додјели уговора наведеном понуђачу.  
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Конзорциј (група понуђача) је у понуди доставио оригинал правног акта о 

удруживању у Конзорциј (уговор о заједничком наступању групе понуђача-конзорциј, 

од12.02.2018.године) ради учешћа у поступку јавне набавке, тако да није потребно да исти 

доставља накнадно. 

Члан Конзорција (групе понуђача) „C&M TRADE“ Д.О.О БИЈЕЉИНА је у понуди 

доставио документе којима потврђује да се случајеви наведени у члану 45.став 1. Под б), ц) и 

д) Закона о јавним набавкама не односе на њега, као и овјерене копије биланса стања и 

успјеха којим се доказује економска и финансијска способност, тако да исте није потребно да 

доставља накнадно. 

 

Цијенећи напријед наведено, утвђено је да су испуњени законски услови за избор 

најповољнијег понуђа, како је и одлучено у диспозитиву. 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року 

од 10 (десет) дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматарање 

жалби, Филијала Сарајево, путем уговорног органа, у три примјерка. 

 

 

 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. „C&M TRADE“ Д.О.О БИЈЕЉИНА  

2. Архива, овдје 

 

 

 

 

 

 


