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       На основу члана 100. став 3. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник БиХ“, број 

39/14), Уговорни орган  КП „Парк“ а.д. Мркоњић Град, на затвореној сједници одржаној 

02.10.2015. године, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

       Усвајају се жалба понуђача „СВ КОМПАНИ“ д.о.о. Трн, Лакташи 03-30-07/2915 од 

30.09.2015. године и понуђача „ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево 394.16/15 од 01.10.2015, године, 

а изјављене против Одлуке о избору најповољнијег понуђача Уговорног органа КП „Парк“ 

а.д. Мркоњић Град, број 349.10/15 од 23.10.2015.године у поступку јавне набавке роба - 

поцинчаних контејнера за смеће, запремине 1,1 м
3 

са класичним полулучним поклопцем, са 

дебљином лима 1,5 мм, број 349.1/15, као основане. 

        Ставља се ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача Уговорног органа КП 

„Парк“ а.д. Мркоњић Град, број 349.10/15 од 23.10.2015.године у истом предмету, којом је 

понуђач „АЛТЕРНАТИВА“ д.о.о. Сарајево,изабран као најповољнији. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  

        Рјешавајући по благовремено изјављеним жалби понуђача СВ КОМПАНИ“ д.о.о. Трн, 

Лакташи, број 03-30-07/2015 од 30.09.2015. године и понуђача  ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево 

394.16/15 од 01.10.2015, године, на Одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 349.10/15, 

у конкурентском поступку набавке роба - поцинчаних контејнера за смеће, запремине 1,1 м
3 

са класичним полулучним поклопцем, са дебљином лима 1,5 мм, број 349.1/15, са 

Обајвештењем на порталу јавни набавки, број 411-7-1-2-3-2/15 од 16.09.2015. године, 

Уговорни орган КП „Парк“ а.д. Мркоњић Град је на сједници оджаној 02.10.2015. године, 

утврдио је следеће: 
      Дана 14.09.2015. године Управа предузећа КП „Парк“ а.д. Мркоњић Град донијела је 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке конкурентским захтјевом, број 349/15. Предмет 

набавке је набавка робе – поцинчани контејнери запремине 1,1 м
3 
 са класичним полулучним 

поклопцем, са дебљином лима 1,5 мм, а планирана вриједност наведене набавке износи 

23.000, 00 КМ без ПДВ – а. 

        У конкурентском захтјеву за доставу понуда за набавку роба - поцинчани контејнери 

запремине 1,1 м
3 

 са класичним полулучним поклопцем, са дебљином лима 1,5 мм, прецизно 

су утврђени услови за учешће, те потребни докази, и критеријуми за избор најповољнијег 

понуђача. Критеријум додјеле уговора је најнижа цијена технички задоваољавајуће понуде. 

     На име предметне набавке у року предвиђеном за примање понуда конкурентским 

захтјевом, до 22.09.2015. године до 11 часова, благовремено је пристигло укупно 6 (шест) 

понуда понуђача, редом како су пристизале: - „Т&А АУТО“ д.о.о. Високо, са бројем понуде 

349.2/15; „ГАНГЕС“ д.о.о. Добој, са бројем понуде 349.3/15;“АЛТЕРНАТИВА“д.о.о. 

Сарајево, са бројем понуде 349.4/15; „СВ КОМПАНИ“ д.о.о. Трн, Лакташи, са бројем 

понуде 349.5/15; „ЕКО ГРУПА“ д.о.о. Бања Лука, са бројем понуде 349.6/15; „ГРАДАТИН“ 

д.о.о. Сарајево, са бројем понуде 349.7/15. 

      На отварању понуда, одржаном у просторијама предузећа 22.09.2015. године, на којем су 

били присутни и представници понуђача - „ЕКО ГРУПА“ д.о.о. Бања Лука, „СВ 

КОМПАНИ“ д.о.о. Трн, Лакташи, „ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево, Комисија је сачинила  



 

записник о проведеном поступку, који је Уговорни орган прослиједио на начин предвиђен 

Законом свим понуђачима приспјелих понуда.  Од укупно шест понуда, једна понуда 

„ГАНГЕС“ д.о.о. Добој, је квалификована као неприхватљива због недостатка  

документације тражене у тендеру. 

      Након окончаног поступка и разматрања приспјелих и валидних понуда за набавку - 

поцинчани контејнери запремине 1,1 м
3 

 са класичним полулучним поклопцем, са дебљином 

лима 1,5 мм, Комисија за јавне набавке КП „Парк“ а.д. Мркоњић Град препоручила је 

Уговорном органу као најповољнијег понуђача „АЛТЕРНАТИВА“ д.о.о. Сарајево, из 

разлога што је понудила најнижу цијену у износу од 21.312,00 КМ без ПДВ- а, која не 

прелази планирану вриједност набавке. 

       На Препуруку Комисије, Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег 

понуђача, број 349.10/15 дана 23.09.2015. године. 

       Обавјештење о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке, Уговорни 

орган је благовремено доставио осталим активним учесницима у поступку. 

        Дана 24.09.2015. године од стране кандидата „СВ КОМПАНИ“ д.o.o. и дана 

29.09.2015.године од стране кандидата „ГРАДАТИН“ д.о.о. Сарајево запримили смо Захтјев 

за увид у понуде осталих квалификованих понуђача, након чега је исти и омогућен у складу 

са чланом 94. став 4 Закона, те обављен у просторијама предузећа 29.09.2015. године гдје је 

предочена тендерска документација на увид. 

       Кандидат „СВ КОМПАНИ“д.о.о. је дана 30.09.2015. године уложио жалбу, број 03-30-

07/2015,а кандидат „ГРАДАТИН“ д.о.о. дана 01.10.2015. године, на Одлуку о избору 

најповољнијег понуђача у постуку набавке 349.1/15, у којима је наведено да изабрани 

понуђач „ АЛТЕРНАТИВА“ д.о.о. није испунио услов који се тражио у тендерској 

документацији, тачка 2.1.3. под в) – Услови за учешће и потребни докази, а у складу са 

чланом 49. став 1. тачка е) Закона о јавним набвкама –„увјерење које издаје надлежна 

институција за контролу квалитета, којом се потврђује да роба одговара одређеним 

спецификацијама или нормама“, односно да је дебљина лима минимално 1,5 мм. 

      Изабрани понуђач „АЛТЕРНАТИВА“ д.о.о. као тражени доказ доставио „Извјештај и 

стручни налаз“ издат од стане „Завода за заштиту на раду“ д.о.о. Сарајево.  

      Поступајући по жалби, послали смо упит „Заводу за заштиту на раду“ д.о.о. Сарајево, 

број 349.15/15, и добили одговор да наведени Завод у складу са својим овлаштењима врши 

само преглед и испитивање контејнера за смеће са аспекта заштите на раду и заштите 

човјекове околине, те да не врше контролу кавалитета производа, за што је произвођач 

дужан да прибави атест о уграђеним материјалима од надлежног органа. 

       На основу свега напријед наведеног Уговорни орган утврдио је да достављена 

документација од стране „АЛТЕРНАТИВА“ д.о.о. не испуњава тражене услове из 

Конкурентског захтјева, тачке 2. Услови за учешће и потребни докази, под в) „увјерење које 

издаје надлежна институција за контролу квалитета, којом се потврђује да роба одговара 

одређеним спецификацијама, односно да је дебљина лима минимално 1,5 мм“, те да су 

жалбе понуђача „СВ КОМПАНИ“д.о.о. и понуђача „ГРАДАТИН“ д.о.о. основане.  

       Стога Уговорни орган, имајући у виду да није извршена одговарајућа контрола 

квалитета наведеног произвођача од стране надлежног органа, ставља ван снаге Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача, бр. 349.10/15,у Конкурентском поступку набавке роба - 

поцинчани контејнери запремине 1,1 м
3 

 са класичним полулучним поклопцем, са дебљином 

лима 1,5 мм, и поступак јавне набавке враћа на даљу надлежност Комисије за јавне набавке. 

       Из наведеног разлога у даљем току поступка неће се разматрати ни понуда понуђача 

„Т&А АУТО“ д.о.о. Високо, са бројем понуде 349.2/15, у складу са чланом 68.став 1. Закона, 

јер је доставио исти „Извјештај и стручни налаз“ издат од Завода за заштиту на раду, као и 

понуђач „АЛТЕРНАТИВА“д.о.о. Сарајево. 

       ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ- против овог рјешења може се изјавити жалба КРЖ 

посредством Уговорног органа у року од 5 дана од дана пријрма рјешења. 

 

       Број:349.17/15                                                                                             Директор 

       Дана: 05.10.2015.године                                                                  Душан Јанковић, дипл.ек. 

 


