РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
Начелник општине
Број: 02/5-404-83-8/18
Датум, 25.01.2019. године
На основу члана 70. став 1), 4) и 6) и члана 69. став 2) тачка (д) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 36. став 1. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број:
1/16), на основу Препоруке Комисије за јавну набавку именоване Рјешењем Начелника општине,
број: 02/5-404-83-3/18 од 24.12.2018. године, начелник општине Лопаре, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
I
Поништава се поступак за набавку погонског горива и моторног уља за возила
Општинске управе општине Лопаре за 2019. годину, који је спроведен путем Конкурентског
захтјева и за који је на Порталу јавних набавки објављено Обавјештење о набавци, број: 15-7-1-763-28/18, дана 13.12.2018. године, на основу члана 69. став 2) тачка (д) Закона о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), из разлога што ниједна од примљених понуда није
прихватљива.
II
Ова Одлука објавиће се на web-страници општине Лопаре, истовремено с упућивањем
исте понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6)
Закона о јавним набавкама.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак за јавну набавку погонског горива и моторног уља за возила Општинске управе
општине Лопаре за 2019. годину покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број:
02/5-404-83-1/18 од 13.12.2018. године.
Јавна набавка проведена је путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-1-76-3-28/18 објављено је на Порталу јавних
набавки дана 13.12.2018. године.
Укупна процијењена вриједност јавне набавке износи: 25.640,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а.
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана
13.12.2018. године.
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 8 (осам) понуђача.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-833/18 од 24.12.2018. године.
На адресу Уговорног органа благовремено су пристигле 2 (двије) понуде: „Нестро петрол“
а.д. Бања Лука и „Сас“ д.о.о. Прибој.

Комисија је благовремено извршила отварање пристиглих понуда, дана 26.12.2018. године
у 11:30h, без присуства представника понуђача. Записник са отварања понуда благовремено је
достављен свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 23.01.2019. године начелнику општине
извјештај о прегледу и оцјени понуда уз Препоруку о поништењу поступка јавне набавке, број:
02/5-404-83-7/18 од 23.01.2019. године у поступку јавне набавке погонског горива и моторног уља
за возила Општинске управе општине Лопаре за 2019. годину.
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено
и правилно извршила отварање и оцјену понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, у
којима је утврђено сљедеће:
 да је укупан број пристиглих понуда 2 (двије).
 да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде.
 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) понуда.
 да је Понуђач „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука доставио понуду која није прихватљива из
сљедећих разлога:
Уговорни орган је тачком 3.4. Тендерске документације предвидио услове које су понуђачи били
дужни да испуне како би доказали своју економску и финансијску способност. Понуђачи су били
дужни доказати да њихови банкарски рачуни нису били у блокади у последњих 6 (шест) мјесеци,
рачунајући од датума објављивања обавјештења о јавној набавци. У сврху доказивања
солвентности понуђачи су требали да доставе Извјештај Централне банке БиХ, који садржи
податке о свим отвореним банковним рачунима правне особе. Наведени извјештај не смије бити
старији од датума објаве обавјештења за предметну набавку. Како би понуђачи доказали да
њихови банковни рачуни нису били блокирани у последњих 6 (шест) мјесеци рачунајући од датума
објављивања обавјештења о јавној набавци доставиће потврде које издаје друга финансијска
институција (све банке код којих су рачуни отворени) којима се доказује да сви отворени рачуни
понуђача нису били у блокади у последњих 6 (шест) мјесеци рачунајући од датума објаве
обавјештења за предметну набавку.
Понуђач „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука је у склопу своје понуде доставио Извјештај о рачунима
пословног субјекта на дан 14.11.2018. године из чега се јасно види да је наведени извјештај
старији од дана објаве Обавјештења за предметну јавну набавку (Обавјештење о јавној набавци
објављено на Порталу дана 13.12.2018. године). Наведени Понуђач је такође у склопу своје
понуде доставио потврде банака код којих има активне трансакционе рачуне, а чији датум
издавања је старији од дана објаве обавјештења за предметну јавну набавку, односно: Потврда
„UniCredit Bank“ Бања Лука издата 01.11.2018. године, Потврда Комерцијалне банке а.д. Бања
Лука издата 14.11.2018. године и Потврде „Raiffeisen Bank“ главна филијала Бања Лука, „Нова
Банка“ Бања Лука, „UniCredit Bank“ Пословни центар Средња Босна, „Pavlović International Bank“
а.д. Слобомир – Бијељина, „NLB Banka“ a.д. Бања Лука и „Sberbank“ а.д. Бања Лука, све од
13.11.2018. године. Из садржине наведених потврда јасно произилази да трансакцијски рачуни
нису били у блокади у претходна 24. мјесеца, рачунајући од дана издавања или од дана
подношења захтјева за издавање потврде. Уговорни орган је као доказ економске и финансијске
способности понуђача јасно захтијевао да рачуни понуђача нису били у блокади у последњих 6
(шест) мјесеци рачунајући од датума објаве обавјештења за предметну набавку, тачније у
раздобљу од 13.06.2018. до 13.12.2018. године. Нити једна од достављених потврда не доказује
испуњеност постављених услова.
 да је Понуђач „Сас“ д.о.о. Прибој доставио понуду која није прихватљива из сљедећих
разлога:
Уговорни орган је тачком 3.4. Тендерске документације предвидио услове које су понуђачи били
дужни да испуне како би доказали своју економску и финансијску способност. Понуђачи су били
дужни доказати да њихови банкарски рачуни нису били у блокади у последњих 6 (шест) мјесеци,
рачунајући од датума објављивања обавјештења о јавној набавци. У сврху доказивања
солвентности понуђачи су требали да доставе Извјештај Централне банке БиХ, који садржи
податке о свим отвореним банковним рачунима правне особе. Наведени извјештај не смије бити

старији од датума објаве обавјештења за предметну набавку. Како би понуђачи доказали да
њихови банковни рачуни нису били блокирани у последњих 6 (шест) мјесеци рачунајући од датума
објављивања обавјештења о јавној набавци доставиће потврде које издаје друга финансијска
институција (све банке код којих су рачуни отворени) којима се доказује да сви отворени рачуни
понуђача нису били у блокади у последњих 6 (шест) мјесеци рачунајући од датума објаве
обавјештења за предметну набавку.
Понуђач „Сас“ д.о.о. Прибој је у склопу своје понуде доставио уредан Извјештај Централне банке
Босне и Херцеговине, чији датум издавања није старији од дана објаве обавјештења о набавци
(Извјештај креиран на дан 21.12.2018. године). Понуђач је такође у склопу своје понуде доставио и
потврде које су издале финансијске институције, тачније банке код којих исти има активне
трансакционе рачуне.
Из потврде „Pavlović International Bank“ а.д. Слобомир – Бијељина се види да трансакциони рачун
понуђача „Сас“ д.о.о. Прибој отворен код ове банке није био у блокади у последњих 12 (мјесеци),
рачунајући од дана издавања Потврде (24.12.2017. - 24.12.2018. године), што значи да у тај период
улази временско раздобље од 13.06.2018. до 13.12.2018. године.
Из потврде „Sberbank“ а.д. Бања Лука се види да трансакциони рачун понуђача „Сас“ д.о.о. Прибој
отворен код ове банке није био у блокади у периоду од 19.12. 2017. године до 19.12.2018. године,
што значи да у тај период улази временско раздобље од 13.06.2018. до 13.12.2018. године.
Остале потврде нису уредне из сљедећих разлога:
Потврде „Intesa Sanpaolo Banka“ Босна и Херцеговина, „Sparkasse Bank“ д.д. Сарајево, „Addiko
Bank“ а.д. Бања Лука, пословница Бијељина, „NLB Banka“ а.д. Бања Лука, филијала Бијељина,
„Nova Banka“ а.д. Бања Лука, филијала Бијељина и „UniCredit Bank“ Бања Лука издате су дана
24.12.2018. године. Из садржине сваке од наведених потврда се види да понуђач „Сас“ д.о.о.
Прибој нема доспјелих, а неизмирених обавеза, нити има евидентиране налоге за принудну
наплату у периоду од последњих 6 (мјесеци) рачунајући од дана издавања (24.06. до 24.12.2018.
године). Финансијске институције у својим потврдама нису навеле оно што је уговорни орган
захтијевао, тј. да трансакциони рачуни нису били у блокади у периоду од 13.06. до 13.12.2018.
године. Дакле, из потврда се не види какво је стање рачуна у периоду од 13.06. до 24.06. него
само након тога.
На основу свега наведенога се може закључити да само Потврде „Pavlović International Bank“ а.д.
Слобомир – Бијељина и „Sberbank“ а.д. Бања Лука Бијељина доказују испуњеност услова
економске и финансијске способности понуђача „Сас“ д.о.о. Прибој, тј. да трансакциони рачуни
понуђача нису били у блокади у последњих 6 (шест) мјесеци, рачунајући од дана објаве
обавјештења о набавци, тј. у периоду од 13.06.2018. до 13.12.2018. године.
Имајући у виду све напријед наведено, несумљиво је утврђено да ниједна од примљених понуда
није прихватљива, чиме су се стекли услови за поништење поступка јавне набавке.
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2) тачка (д) Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки понуђач који има легитимни интерес у предметном поступку јавне набавке, а који
сматра да је Уговорни орган у току поступка прекршио једну или више одредби Закона о јавним
набавкама има право уложити жалбу у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
Одлуке, у складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама.
НАЧЕЛНИК
Радо Савић
Доставити:
- Понуђачима,
- евиденцији и
- архиви.

