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          На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16)  и 

члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 62. 

Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:09/17) и члана 48. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града Бијељина'', 

број:13/17),Градоначелник  д о н о с и : 

 

О  Д  Л  У  К  А  

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 у поступку јавне набавке СКП-13 (2Лот-а)/17 

 

У поступку јавне набавке услуга путем отвореног поступка, објављеном на Порталу јавних 

набавки дана 13.04.2017.године и у Службеном гласнику БиХ БР.27/17 од 14.04.2017.године а 

која се односи на набавку услуга:” ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА: ЛОТ 1  - Израда и 

одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града 

Бијељина и ЛОТ 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним 

и некатегорисаним путевима на подручју Града, а у складу са Рјешењем Канцеларије за 

разматрање жалби Бања Лука број: ЈН-02-07-1-238-7-7/17 од 13.07.2017.године и извршеног 

поступка вредновања као најповољнији понуђач за ЛОТ 1 - Израда и одржавање хоризонталне 

саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина изабран је понуђач 

ДОО ‘’SACOM’’ Сарајево са понуђеном цијеном у износу од 28.900,00 (без ПДВ-а)  и  за 

ЛОТ 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и 

некатегорисаним путевима на подручју Града изабран је понуђач ДОО ‘’SACOM’’ Сарајево са 

понуђеном цијеном у износу од 29.600,00 (без ПДВ-а)  и поништава се Одлука о 

поништењу поступка број: 02-404-85/17 од 15.05.2017.године. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У предметном поступку јавне набавке СКП-13 (2Лот-а)/17 за ЛОТ 1  - Израда и одржавање 

хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина и 

ЛОТ 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и 

некатегорисаним путевима на подручју Града на Одлуку о поништењу поступка број: 02-404-

85/17 од 15.05.2017.године, уложена је жалба понуђача д.о.о. ‘’SACOM’’ Сарајево која је 

усвојена Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби Бања Лука број: ЈН-02-07-1-238-7-7/17 од 

13.07.2017.године и поништена је Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-33/17 

од 03.04.2017.године. На основу наведеног извршено је вредновање понуда достављених за Лот 

1. и Лот 2.  

 На основу поменутог Рјешења Канцеларије за разматарње жалби Бања Лука, понуда 

понуђача д.о.о. ''SACOM'' Сарајево  испуњава све услове прописане тендерском 

документацијом. Након поновног извршена вредновања понуда утврђено је да понуде понуђача  

д.о.о. ''Буљан цесте'' Крешево и д.о.о. ''Бијељина пут'' Бијељина не испуњвају услове предвиђене 

тендерском документацијом и то: 

Понуда понуђача доо ''Буљан цесте'' Крешево није испунила услове предвиђене тендерском 

документацијом из разлога што у понуди недостаје следећа документација: 

- изјаве из члана 45., 47. и 52. Закона о јавним набавкама 

- биланс успјеха (копија) 

- доказ о регистрацији 

- докази за испуњеност техничке и професионалне способности 

Понуда понуђача доо ''Бијељина пут'' Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском 

документацијом из разлога што у понуди недостаје следећа документација: 

- овјерена копија дипломе грађ.инж.смјер нискоградња (достављена је овјерена копија 

дипломе грађ.инж.општег смјера) 

- овјерена копија дипломе техничар саобраћаја – смјер друмски или грађевине – смјер 

нискоградња (достављена је овјерена копија дипломе грађ. техничар – смјер геодетски) 
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 У складу са горе наведеним, а на основу критеријума најнижа цијена технички 

задовољвајуће понуде извршено је вредновање понуда за ЛОТ 1 и Лот 2  : 

 

ЛОТ 1 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на 

подручју Града Бијељина 

 

Р.бр. Назив  понуђача Понуђена цијена (безПДВ-ом) 

 

1. д.о.о. ‘’SACOM’’ Сарајево 28.900,00 КМ 

 

и оцијењено је да је најповољнији понуђач за услуге из Лот-а 1: 

 

д.о.о. ‘’SACOM’’ Сарајево, са понуђеном цијеном у износу од  

28.900,00  КМ (без ПДВ-а) 

 

 

Р.бр. Назив  понуђача Понуђена цијена (безПДВ-а) 

 

1. д.о.о. ‘’SACOM’’ Сарајево 29.600,00 КМ 

 

и оцијењено је да је најповољнији понуђач за услуге из Лот-а 2: 

 

д.о.о. ‘’SACOM’’ Сарајево, са понуђеном цијеном у износу од  

29.600,00  КМ (без ПДВ-а) 

 

 

 

Изабрани понуђач ДОО ‘’SACOM’’ Сарајево и понуђач ДОО ’’ORMAN'' Кисељак   дужни 

су да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке доставе оригинал или овјерене копије 

докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним 

набавкама, а обзиром да се ради о групи понуђача било који члан групе понуђача може да 

достави оригинал или овјерену копију биланса успјеха за 2016.годину из члана 47. Закона о 

јавним набавкама а како је и прописано тачком 13. тачка г) предметне тендерске документације. 

Уколико понуђачи у горе наведеном року не доставе тражену документацију, угворни орган ће 

поступак поништити у складу са чланом 69.став 2) тачка д, Закона о јавним набавкама. 

 

Записник о оцјени понуда број: 02-404-85/17 од 21.07.2017.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 

изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном 

органу у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком.Жалба се подноси 

у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 

квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града 

Бијељина" 

 

Број:02-404-85/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бијељина  

Датум: Мићо Мићић 

 

 


