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УПРАВА ДРУШТВА
На основу члана 33. - 35. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04
и 78/11), члана 70. и 71. а у вези са чланом 69. Став 3. Закона о јавним
набавкама („Сл. гл. БиХ“, број 39/14 у даљем тексту: Закон о јавним набавкама),
члана 79. а у вези са чланом 129. – 134. Статута А.Д. „Водовод и канализација“
Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 51. Правилника
о јавним набавкама у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број: УД-471/15
од 23. фебруара 2015. године, Управа Друштва, дана 22. новембра 2016. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке о додјели уговора о јавној набавци
хемикалије за обраду воде – катјонског флокуланта (Zetag 9116) понуђачу „DIT“
д.о.о. Тузла у групи понуђача са „Allied Solutions CEE” Мађарска број: УД1274-4/16 од 26. септембра 2016. године.

I
ПОНИШТАВА СЕ Одлуке о додјели уговора о јавној набавци хемикалије за
обраду воде – катјонског флокуланта (Zetag 9116) понуђачу „DIT“ д.о.о. Тузла у
групи понуђача са „Allied Solutions CEE“ Мађарска број: УД- 1274-4/16 од 26.
септембра 2016. године у цјелости и ОТКАЗУЈЕ СЕ поступак јавне набавке
хемикалије за обраду воде – катјонског флокуланта (Zetag 9116) или еквивалент
покренут на основу Одлуке Управе Друштва о покретању поступка јавне
набавке хемикалија за обраду воде катјонског флокуланта–Zetag 9116 или
еквивалента број: УД-1274-1/16 од 20. маја 2016. године и тендерске
документације путем отвореног поступка, обавјештење о набавци број: 377-1-110-3-7/16 од 23.5.2016. године и објављеним Сажетком обавјештења у
„Сл.гл.БиХ“,број 39 од 27.5.2016. године као и објављеној Исправци на порталу
за обавјештење о набавци број 377-1-1-10-8-16/16 од 20.07.2016. године и
Сажетка објављеног у „Сл.гл.БиХ“,број 53 од 22.07.2016.године.

II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Служба за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне
послове овог Друштва, Одјељење набавке да предузме све мјере и радње на
обавјештавању кандидата поступка предметне набавке о резултатима исте у
складу са чланом 70. и 71. Закона о јавним набавкама БиХ.
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III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста се без одлагања архивира у
Књигу одлука Управе Друштва.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Управа Друштва је након проведеног отвореног поступка за предметну набавку
донијела Одлуку о додјели уговора о јавној набавци хемикалије за обраду воде
– катјонског флокуланта (Zetag 9116) понуђачу „DIT“ д.о.о. Тузла у групи
понуђача са „Allied Solutions CEE” Мађарска број: УД- 1274-4/16 од 26.
септембра 2016. године која је уредно достављена изабраном понуђачу и
осталим учесницима у поступку. Како на Одлуку није било улагања жалбе,
Одјељење набавке је дана 14. октобра 2016. године путем имејла доставило
приједлог Уговора о јавној набавци изабраном понуђачу који се треба
закључити по истеку 15 дана од сазнања, односно 17. октобра 2016. године.
Понуђач је путем имејла упознат да прије закључења уговора достави писани
доказ којим би потврдио да је уписан као регистрант у Списак хемикалија
уписаних у Инвентар хемикалија за наведену хемикалију у складу са
Правилником о начину вођења инвентара хемикалија „Службени гласник Р.С.“
број 46/14.
Понуђач „DIT“ д.о.о. Тузла је умјесто траженог доказа доставио имејл дана 19.
октобра 2016. године, односно преписку имејла који су они имали са фирмом
„Celex“ која је за њих урадила упис хемикалија у Каталог, које су од њих
куповала и предложили да на исти начин то уради и А.Д.“Водовод и
канализација“ Бијељина.
Одјељење набавке је дана 24. октобра 2016. године упутило Упит путем имејла
Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске које је гласило:
„Прво- Да ли је обавезан упис у Инвентар хемикалија за хемикалију за обраду
воде Zetag 9116 (кополимер-акриламид) количине 7 280 килограма, паковање
И.Б.Ц. контејнер 1 040 килограма?
Друго- Ако је обавезан упис, на који начин извршити упис када увозник,
односно понуђач "DIT" д.о.о. Тузла има Рјешење за обављање дјелатности увоза
и прометовања отровима на велико у Федерацији БиХ, а нема Рјешење за
Републику Српску?
Треће- Од наведеног понуђача имамо сазнања да се упис може извршити преко
купца и да су то они урадили преко фирме "Celex" те препоручују и
нама, обзиром да у Правилнику о вођењу Инвентара хемикалија у чл. 2 стоји да
је произвођач или увозник дужан поднијети захтјев за упис хемикалија у
Инвентар хемикалија Министарству здравља и социјалне заштите Републике
Српске. У Правилнику нисмо наишли на процедуру за подношење захтјева за
упис хемикалија преко купца.
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Уколико постоји начин уписа хемикалије у Инвентар преко купца, молимо Вас
да нам у што краћем року дате упуте како и на који начин извршити упис?“
Дана 25.октобра 2016. године Министарство је дало Одговор који гласи:
„Све хемикалије које се увозе и стављају на тржиште Републике Српске у
количини већој од 100 кг на годишњем нивоу морају бити уписане у Инвентар
хемикалија.
Упис хемикалије у Инвентар хемикалија Републике Српске може да изврши
лице са сједиштем у Републици Српској, или друго лице посредством своје
пословне јединице (огранка) или пословног партнера који би дјеловао као
својеврсни заступник за територију Републике Српске. У том смислу, „DIT“
д.о.о. Тузла не може директно да се обрати нашем министарству захтјевом за
упис у Инвентар хемикалија. Тачно је да се у једном случају фирма „Celex“
појавила као регистрант хемикалија које набавља од фирме „DIT“ д.о.о. Тузла, и
тада се ради управо у случају “заступања” за територију Републике Српске. У
том случају, купац постаје регистрант и примјењује пуну процедуру уписа
хемикалије у Инвентар хемикалија, како је објашњено у Правилнику.
Процедура уписа хемикалија у Инвентар хемикалија прописана је
Правилником о начину вођења Инвентара хемикалија („Службени гласник
Републике Српске“, број 46/14). Уз захтјев се прилаже сажетак досијеа који је
прописан Правилником о садржају досијеа и начину вођења евиденције о
хемикалији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 113/09 и 46/14). Остала
документација се захтијева кроз сам образац.“
Из свега наведеног а на основу наведеног тачком 27. Тендерске документације
број протокола: 1274-2/16 и број јавне набавке: 377-1-1-10-3-7/16 и Нацрт
уговора који је саставни дио тендерске документације у ком су унијети сви
елементи из тендерске документације у члану 4. став 5. је дефинисано да се
„Продавац обавезује да ће све вријеме трајања уговора испоручивати понуђену
робу тј. од произвођача чије производе нуди и чије је сертификате приложио уз
понуду и да ће уз испоруку робе доставити: рачун, отпремницу документацију
о квалитету и квантитету испоручене робе, за робу из увоза – товарни лист и
ИЦД (извозна царинска декларација) и осталу пратећу документацију“.Такође у
истом члану у ставу 6. је дефинисано да је продавац сагласан и обавезује се да
Купцу у случају кашњења извршења испоруке робе / услугу или неизвршења
других уговором преузетих обавеза надокнади насталу штету и измаклу добит.
Тендерском документацијом у тачки 12.1. под б) је дефинисано да ће се
Оцјена способности за обављање професионалне дјелатности понуђача
/добављача ће се извршити на основу сљедећих докумената:
под б) се тражила Овјерена копија важећег Рјешења за промет и
складиштење хемикалија или дозволу за обављање дјелатности промета и
кориштења хемикалија издато од надлежне институције земље у којој је
регистровн.
Изабрани понуђачу „DIT“ д.о.о. Тузла у групи понуђача са „Allied Solutions
CEE“ Мађарска је доставио Рјешење Федералног министарства здравства о
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обављању дјелатности увоза и прометовања отровима на велико у Федерацији
БиХ из кога се није могло видјети да ли је он уписан у Инвентар хемикалија у
Републици Српској и на који начин се може уписати.

На основу свега изложеног није обезбједио доказ о упису у Инвентар
хемикалија у складу са Правилником о начину вођења Инвентара хемикалија
(„Службени гласник Републике Српске“, број 46/14) и Правилником о садржају
досијеа и начину вођења евиденције о хемикалији („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 113/09 и 46/14).
Уговорни орган није могао из достављеног Рјешења видјети процедуру
прометовања у Републици Српској и сматра да га је понуђач обмануо јер је и
тад знао за свој статус у Републици Српској и ни на који начин није упознао
уговорни орган нити тражио од њега да он буде регистрант умјесто њега.
Обзиром да Уговорни орган није у могућности да за понуђача „DIT“ д.о.о.
Тузла, као купац постане регистрант и примјени пуну процедуру уписа
хемикалије у Инвентар хемикалија из разлога што није извршена примопредаја
постројења ППОВ између „Град Бијељина“ и Друштва које само одржава
Постројење, тако да су неизвјесни будући односи а и крај је пословне 2016.
године тако да су упитна финансијска средства за предметну набавку у 2017-ој
години.
Уговорни орган је не својом кривицом доведен у ситуацију да мора
поништитити Одлуку о додјели уговора о јавној набавци хемикалије за обраду
воде – катјонског флокуланта (Zetag 9116) понуђачу „DIT“ д.о.о. Тузла у групи
понуђача са „Allied Solutions CEE“ Мађарска број: УД- 1274-4/16 од 26.
септембра 2016. године у цјелости и ОТКАЗАТИ поступак јавне набавке
хемикалије за обраду воде – катјонског флокуланта (Zetag 9116) или еквивалент
из разлога што је други учесник у поступку понуда групе понуђача „Дробеx“
д.о.о. Берковићи и „Патетинг“ д.о.о Београд није квалификована понуда и као
таква није ни бодована, тако да нема прихватљивих понуда.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Сваки понуђач који има легитиман интерес за
конкретан уговор о јавној набавци а који сматра да је Друштво као уговорни
орган у току конкретног поступка додјеле уговора о јавној набавци прекршио
једну или више одредби Закона о јавним набавкама и/или других
законских/подзаконских аката има право изјавити жалбу на ову Одлуку
најкасније 10 дана по пријему ове одлуке. Жалба се изјављује КРЖ путем
уговорног органа у писаној форми директно (непосредно на протокол уговорног
органа или посредно путем препоручене поштанске пошиљке на адресу
сједишта уговорног органа: улица Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република
Српска – БиХ, у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три.
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Понуђач задржава и друга права у жалбеном поступку дефинисана Законом о
јавним набавкама и другим Законом.

Службена забиљешка:
Сачинила: ____ Мира Јошило, дипл. правник, сарадник за набавке, Одјељење набавке;
Контролисао: ______________ Душко Ристић, дипл правник , предсједник КЈН;
Контролисао: ____________Милан Панић, мр економије, руководилац Службе за финансијско рачуноводствене и комерцијалне послове;

Број: УД-3129/16
Дана, 22. новембра 2016. године
Бијељина

ДОСТАВИТИ:
1. Свим кандидатима поступка;
2. Књига одлука Управе Друштва;
3. У архиву Друштва;

УПРАВА ДРУШТВА:
ДИРЕКТОР
__________________________________
Перковић Предраг, дипл. правник
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА
__________________________________
Николић Драгослав, дипл. инж. машинства
В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЕКОНОМСКО-ПРАВНОГ СЕКТОРА
___________________________________
Ружица Цвјетковић,дипл.економиста
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
СЕКТОРА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ
___________________________________
Дарко Митрић, мастер за заштиту
животне средине
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