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Датум: 03.05.2022. године 
 
 
На основу члана 64. став (1). тачка б) и члана 70. став (1), (3) и (6), те одредби члана 72.став (1) 
тачка 1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3). 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 34. став 
(1). Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник 
Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о избору другопласираног понуђача 

 
 

Доноси се одлука о избору другопласираног понуђача „ДУО Лујић“ д.о.о Зворник са понудом 

број 02-360-11-3/22 од 08.04.2022.године, којем се уједно додјељује Уговор о извођењу радова на 
реконструкцији мокрих чворова у фискултурној сали у ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу са износом 
од 73.406,00 КМ без ПДВ-а . 
 
Ова Одлука објавиће се на веб страници града Зворник истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6 Закона о јавним 
набавкама. 
 
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 сходно 
захтјевима-условима уговорног органа наведеном у тендерској документацији и законским 
прописима који регулишу област уговарања. 
 
Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-360-11/22 
од 13.04.2022.године, а у складу са одредбама члана 72. став (3) под а) Закона о јавним 
набавкама. 
 

Образложење 
 

Поступак јавне набавке је покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-360-
11/22 од 11.04.2022.године у којој је предвиђено да је процјењена вриједност јавне набавке 
53.026,00КМ без ПДВ-а.  
 
Након пристиглих понуда, и њихове оцјене, утврђено је да вриједност свих пристиглих понуда 
прелази процјењену вриједност јавне набавке, те је након потврде покретача поступка да има 
довољно средстава за наставак поступка, заказана е-аукција. 
 
По завршеној е-аукцији утврђена је коначна ранг листа, те је на основу Записника о раду 
комисије, донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача понуђача број: 02-360-11/22 од 
13.04.2022.године, којом је понуђач „Кипарис“ д.о.о Зворник изабран као најповољнији понуђач за 
предметну набавку.  
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Ранг листа након е-аукције је следећа: 

Р. 
Бр. 

Број понуде Назив  понуђача 
Укупан износ понуде  

без ПДВ-а: 

1.  02-360-11-2/22 „Кипарис“  д.о.о. Зворник 68.392,00КМ 

2.  02-360-16-3/21 „Дуо Лујић“  д.о.о. Зворник 73.406,00КМ 

3.  02-360-16-1/21 “Kula Mont” д.о.о Зеница 96.150,00КМ 

 
Наведена Одлука је достављена свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.  
Тендерском документацијом, тачком 10. је предвиђено да изабрани понуђач у сврху доказивања 
своје личне способности достави, у року од 5 дана по пријему Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача, документацију из члана 45. Закона о јавним набавкама.  
Обавјештењем број 02-360-11/22, понуђач „Кипарис“ д.о.о је обавјештен да је дужан да достави 
тражи документацију у предвиђеном року, што он није учинио до данашњег дана, што се сматра 
да понуђач није испунио законску обавезу. 
 
С обзиром на наведено, донесена је Одлука као у диспозитиву, а у складу са чланом 72. став (3). 
под а), те је понуђач „Дуо Лујић“ проглашен као најповољнији са цијеном 73.406,00КМ без ПДВ-а. 
 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу 
у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби 
путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
 
 
 

 
 

                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  
                      Зоран Стевановић 
ДОСТАВЉЕНО: 

1. „Kula Mont” д.о.о Зеница, 
2. „Кипарис“ д.о.о. Зворник, 
3. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник, 
4. Службени гласник Градске управе Зворник, 
5. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и 
6. Архива. 
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