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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 6. и чланом 25. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. 
БиХ“, број 39/14 у даљем тексту: Закон о јавним набавкама или ЗЈН), 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 Плана набавке Друштва за 2014.годину број НО-392-8/14 од 18. 
фебруара 2014. године а у вези са препоруком Комисије за јавне набавке са сједнице 
одржане 23. јануара 2015. године, Управа Друштва, дана 30. јануар  2015. године, донијела 
је 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

LŽ фазонских комада за радни притисак NP 10 bara понуђачу  Д.О.О.“Vodoskok“ 
Томиславград 

 
I 

Понуда понуђача Д.О.О. “Vodoskok“ Toмиславград са сједиштем у улици PP 27, ПИБ: 
281210160004, у поступку јавне набавке путем поновљеног отвореног поступка са објавом 
обавјештења број 377-1-1-1-3-1/14 од 22. децембра 2014. године, ознаке ОП-17/14-П а у 
вези са набавком LŽ фазонских комада за радни притисак NP 10 bara за потребе А.Д. 
“Водовод и канализација“ Бијељина оцјењена је као најповољнија те се наведеном 
понуђачу додјељује уговор о јавној набавци који ће бити закључен по коначности ове 
Одлуке. 

Уговором о јавној набавци из претходне подтачке биће регулисана међусобна права и 
обавезе у складу са условима и захтјевима уговорног органа из тендерске документације  
и изабране понуде у складу са Законом о јавним набавкама.  

 
II 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Служба за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне послове овог 
Друштва, Одјељење набавке да предузме све мјере и радње на обавјештавању учесника 
поступка предметне набавке о резултатима исте у складу са чланом 70. и 71. Закона о 
јавним набавкама БиХ.  

III 

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА 
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA 
Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ 
Тел: +387 (0) 55 226 460; Факс: +387 (0) 55 210 751 
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com 
Ж.Р: 554-001-00004606-37 (Pavlović International bank, а.д. Бијељина) 
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558 
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ 
Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини 
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Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста се без одлагања архивира у Књигу 
одлука Управе Друштва. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Управа Друштва је по приједлогу комисије за провођење поступка јавне набавке донијела 
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке  LŽ фазонских комада за радни притисак NP 
10 bara број: 2568/4/14-1 од 20. новембра 2014. године, којом је дефинисано да се покрене 
поновљени отворени поступак за предметну набавку у складу са Законом о јавним 
набавкама.  
 
Одјељење за набавке уговорног органа је објавило набавку на порталу јавних набавки дана 
17. децембра 2014. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 98 од 22. децембра 2014. 
године, број обавјештења 377-1-1-1-3-1/14.  

Тендерску документацију је откупило 5 (пет) понуђача а 4 (четири) понуђача су 
учествовали на отварању понуда како слиједи: 

1) Д.О.О.“ Интерконт комерц“ Бања Лука, са сједиштем у улици Паје Јовановића бб, под 
бројем протокола 2568-2/14-П-1/1од 21.01.2015. године, приспјела у 8:45 h. 
2) Д.О.О. „Vodoskok“ Томславград, са сједиштем у улици ПП 27, под бројем протокола 
2568-2/14 –П -1/2 од 21.01.2015. године, приспјела у 11:20 h. 
3) Д.О.О. „Мима комерц“ Београд, са сједиштем Ауто пут Београд – Нови Сад 67, под 
бројем протокола 2568-2/14-П-1/3, приспјела 11:27h. 
4) Д.О.О. „Медаљон промет“ Бијељина, са сједиштем у улици Стефана Дечанског 165 Б, 
под бројем протокола  2568-2-/14-П-1/4 од 21.01.2015. године, приспјела у 11:39 h. 
 
Дана 21. јануара 2015. године Комисија за провођење поступака јавне набавке уговорног   
органа именована рјешењем Управе Друштва број УД- 1005/13 од 26. априла  2013. године 
извршила је отварање понуда и сачинила записник са отварања понунуда и констатовала 
да су за предметну набавку приспјеле 4 (три) понуде понуђача наведених у претходном 
ставу. Записник је уредно достављен свим понуђачима. 
 
Дана 23. јануара 2015. године Комисија за провођење поступака јавне набавке је одржала 
затворену сједницу и детаљном и брижљивом анализом приспјелих понуда је утврдила да 
су приспјеле понуде квалификоване у смислу става 6. тендерске документације, услови за 
учешће и потребни докази. Комисија је приступила даљем прегледу, оцјени и успоредби 
прихватљиви понуда на основу критерија економски најповољније понуде и том 
приликом сачинила посебну бод листу и извршила вредновање и рангирање 
квалификованих понуђача на следећи начин: 
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Након што је Комисија извршила вредновање и рангирање прихватљивих  
квалификованих понуђача, иста је констатовала да је према утврђеној ранг листи, понуда 
понуђача Д.О.О. „Vodoskok“ Tомиславград оцјењења као првопласирана и 
најповољнија на основу критерија економски најповољније понуде са укупно 
додјељених 100 бодова, односно прихваћеном цијеном у износу од 58.630,95 КМ без 
ПДВ-а, у смислу члана 64. и 65. Закона о јавним набавкама БиХ, те да у потпуности 
понуда понуђача задовољава захтјеве уговорног органа на основу чега је Комисија 
једногласно дала препоруку Управи Друштва да донесе Одлуку о додјели уговора о јавној 
набавци првопласираном понуђачу. 

Обзиром да је на основу проведеног поступка прегледа, оцјене и поређења  понуда, као и 
доношења ове Одлуке Комисија констатовала да понуде понуђача: Д.О.О. „Интерконт 
комерц“ Бања Лука,  Д.О.О. „Медаљон промет“ Бијељина и Д.О.О. „Мима комерц“ 
Београд нису освојиле максималан број бодова а критериј за додјела уговора је био 
економски најповољнија понуда. Управа Друштва цијени њихово учешће у поступку 
набавке и овом одлуком их истовремено обавјештава о избору најповољнијег добављача у 
поступку предметне набавке у смислу члана 71. Закона о јавним набавкама БиХ. 

На основу проведеног поступка предметне јавне набавке и увида у записник са отварања 
понуда од 21. јануара 2015. године и Записника о квалификацији Комисије за јавне 
набавке број КЈН – 2568-3/1 –П од 23. јануара 2015. године, Управа Друштва је у складу са 

Назив/Име 
понуђача 

    Цијена 
/број   

бодова 
 Без ПДВ-а 

Услови 
плаћања/ 
бр.бодова 

     Рок 
испоруке/ 
бр. бодова 

УКУПАН 
БРОJ БОДОВА 

Д.О.О. 
„Vodoskok“ 

Toмиславград 

58.630,95 
КМ 

90 бодова 

90 дана (ТД) 
5 бодова 

1 дан 
5 бодова 

100  
бодова 

Д.О.О. 
„Мима 

Комерц“ 
Београд 

58.873,00 
КМ 

89,63 бода 

90 дана 
5 бодова 

1 дан 
5 бодова 

99,63  
бода 

 
 
 
 

Д.О.О. 
„Интерконт 

комерц“ Бања 
Лука 

59.681,30 
КМ 

88,42 
бодова 

45 дана 
2,50 бода 

1 дан 
5 бодова 

95,92  
бода 

Д.О.О.  
„Медаљон 

промет“ 

81.359,25 
КM 

64,86 
бодова 

90 дана 
5 бодова 

3 дана 
1,67 

бодова 

71,53  
бода 
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чланом 33. - 35. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члановима 
70. и 71. и 72. а у вези са чланом 25. Закона о јавним набавкама, чланом 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 Плана набавке за 2014.годину број НО-392-8/14 од 18. фебруара 
2014. године одлучила као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
Наручилац као уговорни орган ће поступити у складу са наводима из тачке 4.2. тендерске 
документације ОП-17/14-П у циљу оцјене водоводног материјала однос квалитет/цијена 
до закључења појединачног Уговора о јавној набавци, с тим што ће за цијело вријеме 
трајања уговора пратити да ли добављач доставља понуђену робу у складу са тендерском 
документацијом.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан 
уговор о јавној набавци а који сматра да је наручилац 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 исте. Жалба се изјављује 
уговорном органу 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) а може и 
електронским путем ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у 
тендерској документацији. Понуђач задржава и друга права из поступка правне заштите 
дефинисана Законом о јавним набавкама и другим релевантним позитивним прописима. 
 
Службена забиљешка: 
Сачинила: _____________  Мира Јошило,  дипл. правник, сарадник за набавке, Одјељења набавке; 
Контролисао: ____________Милан Панић, мр економије, шеф Одјељења набавке у Служби за финансијско - 
рачуноводствене и комерцијалне послове; 
 
 
Број: УД-2568-3/1-П 
Дана, 30. јануара 2015. године 
Бијељина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УГОВОРНИ ОРГАН: 
 

УПРАВА ДРУШТВА 
 ДИРЕКТОР 

 
   __________________________________ 

Перковић Предраг, дипл. правник 
 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 
 

__________________________________ 
Николић Драгослав, дипл. инж. маш. 

 
В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

 
___________________________________ 
Цвјетковић Ружица, дипл. економиста 

 

ДОСТАВИТИ: 
1. Свим учесницима поступка у 

складу са чланом 71. ЗЈН-а; 
2. Књига одлука Управе Друштва; 
3. У архиву Друштва; 

 


