
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број:97/16 и 36/19) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број:
39/14) члана 71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:09/17) и
члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града
Бијељина'',број:13/17,02/18),Градоначелник д о н о с и :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА

уууу поступкупоступкупоступкупоступку јјјјавнеавнеавнеавне набавкенабавкенабавкенабавке ОЗПОЗПОЗПОЗП-16/19-16/19-16/19-16/19

I

У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 17.05.2019. године и у Сл.гласнику Бих бр.36/19 од 24.05.2019. године,,,, а која се
односи на набавку услуга:::: ““““OOOOсигурањесигурањесигурањесигурање ииии регистрацијарегистрацијарегистрацијарегистрација службенихслужбенихслужбенихслужбених аутомобилааутомобилааутомобилааутомобила ГГГГрадскерадскерадскерадске
управеуправеуправеуправе ГГГГрадарадарадарада ББББијељинаијељинаијељинаијељина ,уложена је жалба од стране понуђача АДАДАДАД „ДРИНА„ДРИНА„ДРИНА„ДРИНА
ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ УлицаУлицаУлицаУлица 9.9.9.9. ЈануарЈануарЈануарЈануар бројбројбројброј 4444,,,,на Одлуку о избору најповољније понуђача број: 02-
404-109/19 од 18.06.2019.године.

Жалба се усваја у потпуности и као најповољнији понуђач за услуге: ““““OOOOсигурањесигурањесигурањесигурање ииии
регистрацијарегистрацијарегистрацијарегистрација службенихслужбенихслужбенихслужбених аутомобилааутомобилааутомобилааутомобила ГГГГрадскерадскерадскерадске управеуправеуправеуправе ГГГГрадарадарадарада ББББијељинаијељинаијељинаијељина““““бирабирабирабира сесесесе понуђачпонуђачпонуђачпонуђач::::

АДАДАДАД''''''''ДРИНАДРИНАДРИНАДРИНА ОСИГУРАЊЕОСИГУРАЊЕОСИГУРАЊЕОСИГУРАЊЕ „Милићи„Милићи„Милићи„Милићи
сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод 20.528,8220.528,8220.528,8220.528,82 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез урачунатогурачунатогурачунатогурачунатог ПДВПДВПДВПДВ----аааа).).).).

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава
из члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама БиХ .

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган ће у складу са чланом 69. став 1) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ поништити
поступак јавне набавке

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору најповољније понуђача број: 02-
404-109/19 од 18.06.2019.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Понуђач АД''ДРИНА ОСИГУРАЊЕ„ Милићи, уложио је жалбу на Одлуку о избору
најповољније понуђача број: 02-404-109/19 од 18.06.2019.године а која се односи на набавку
услуга:::: ““““OOOOсигурањесигурањесигурањесигурање ииии регистрацијарегистрацијарегистрацијарегистрација службенихслужбенихслужбенихслужбених аутопмобилааутопмобилааутопмобилааутопмобила ГГГГрадскерадскерадскерадске управеуправеуправеуправе ГГГГрадарадарадарада
ББББијељинаијељинаијељинаијељина.... која је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица.

Жалилац у жалби наводи следеће:

1.1.1.1. ЖалбениЖалбениЖалбениЖалбени наводнаводнаводнавод 1:1:1:1: ЖалбаЖалбаЖалбаЖалба нананана понудупонудупонудупонуду АДАДАДАД „АТОС„АТОС„АТОС„АТОС ОСИГУРАЊА“ОСИГУРАЊА“ОСИГУРАЊА“ОСИГУРАЊА“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина нананана табелутабелутабелутабелу АААА-1-1-1-1
редниредниредниредни бројбројбројброј 34.34.34.34. ииии табелутабелутабелутабелу АААА-3-3-3-3 редниредниредниредни бројбројбројброј 1.1.1.1.

Увидом у понуду понуђача АДАДАДАД „АТОС„АТОС„АТОС„АТОС ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина комисија је констатовала
следеће:

1.1.1.1. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-1-1-1-1. Возила Градске управе, редни број 34. специјално возило за одвоз смећа
Iveco 2C3C:
Исказана је погрешна премија у понуди од 126,88КМ што се односи на Тарифну групу 10 –
Радна возила. Тендерском документацијом тражено да се искаже премија за специјално возило
за одвоз смећа што износи 157,17КМ (Тарифна група 5 – специјална возила).



2.2.2.2. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-3.-3.-3.-3. Возила Градске управе – возила ватрогасног друштва „Подриње“ Јања,
редни број 1.радно ватрогасно возило ФАП 1414:
Исказана погрешна премија у понуди од 147,10КМ, а у складу са цјеновником премија
осигурања за радно- ватрогасно возило са радним уређајима износи 143,09КМ. Комисија је
телефонским путем затражила од понуђача АДАДАДАД „АТОС„АТОС„АТОС„АТОС ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина дададада појаснипојаснипојаснипојасни
понудупонудупонудупонуду уууу табелитабелитабелитабели АААА-3-3-3-3 редниредниредниредни бројбројбројброј 1.1.1.1. којукојукојукоју јејејеје доставиодоставиодоставиодоставио.... ПоменутиПоменутиПоменутиПоменути понуђачпонуђачпонуђачпонуђач јејејеје доставиодоставиодоставиодоставио
образлжењеобразлжењеобразлжењеобразлжење бројбројбројброј 9995/199995/199995/199995/19 којекојекојекоје јејејеје протоколисанопротоколисанопротоколисанопротоколисано подподподпод бројембројембројембројем 02/12-216/1902/12-216/1902/12-216/1902/12-216/19 одододод 02.07.2019.02.07.2019.02.07.2019.02.07.2019.
годинегодинегодинегодине.... НаНаНаНа основуосновуосновуоснову достављеногдостављеногдостављеногдостављеног дописадописадописадописа нененене можеможеможеможе дададада прихватиприхватиприхватиприхвати достављенодостављенодостављенодостављено образложењеобразложењеобразложењеобразложење....

Из наведених разлога комисија сматра да су жалбени наводи основани те се понуђач АДАДАДАД
„АТОС„АТОС„АТОС„АТОСОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина елиминише из даљег поступка јавне набавке.

2. ЖалбениЖалбениЖалбениЖалбени наводнаводнаводнавод 2:2:2:2: ЖалбаЖалбаЖалбаЖалба нананана понудупонудупонудупонуду ДДДДДДДД „САРАЈЕВО„САРАЈЕВО„САРАЈЕВО„САРАЈЕВО----ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ СарајевоСарајевоСарајевоСарајево,,,, нананана
табелутабелутабелутабелу АААА-1-1-1-1 редниредниредниредни бројбројбројброј 34.34.34.34. ииии табелутабелутабелутабелу АААА-2-2-2-2 редниредниредниредни бројбројбројброј 13.13.13.13.

Увидом у понуду понуђача ДДДДДДДД „САРАЈЕВО„САРАЈЕВО„САРАЈЕВО„САРАЈЕВО----ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ СарајевоСарајевоСарајевоСарајево комисија је
констатовала следеће:

1.1.1.1. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-1-1-1-1. Возила Градске управе, редни број 34. специјално возило за одвоз смећа
Iveco 2C3C:
У понуди је исказана погрешна премија у износу од 973,15КМ, а што се односи на Тарифну
групу 2-теретна возила. Тендерском документацијом тражено да се искаже премија за
специјално возило за одвоз смећа што износи 157,17КМ (Тарифна група 5 – специјална возила).

2.2.2.2. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-2-2-2-2. Возила Градске управе – возила Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина, редни број 13. Проколица SARIS C2C – ново возило:
Исказана погрешна премија у понуди за новонабављено прикључно возило од 29,94КМ што
према цјеновнику Тарифна група 7 – прикључна возила представља пуну премију (премијски
разред Р-06). Ово је супротно важећој Одлуци о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за
осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској, гдје према члану 23.“ако
осигураник има већ стечено право на умањену премију, односно премијски разред из зоне
бонуса, то право може оставарити и код закључења уговора о осигурању од аутоодговорности
за друга возила исте тарифне групе над којима стиче власништво“. Из тендерске документације
је јасно да је Град Бијељина као осигураник у свом власништву већ има два прикључна возила
из исте Тарифне групе (табрла А-1- Возила Градске управе, редни број 29.и 30.) која имају
остварени максималан бонус (премијски разред Р-01) те је у складу са поменутом одлуком било
потребно одредити премију у износу од 14.43КМ.

Из наведених разлога комисија сматра да су жалбени наводи основани те се понуђач ДДДДДДДД
„САРАЈЕВО„САРАЈЕВО„САРАЈЕВО„САРАЈЕВО----ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ СарајевоСарајевоСарајевоСарајево елиминише из даљег поступка јавне набавке.

3. ЖалбениЖалбениЖалбениЖалбени наводнаводнаводнавод 3:3:3:3: ЖалбаЖалбаЖалбаЖалба нананана понудупонудупонудупонуду ДДДДДДДД „АСА„АСА„АСА„АСА ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ СарајевоСарајевоСарајевоСарајево,,,, нананана табелутабелутабелутабелу АААА-2-2-2-2
редниредниредниредни бројевибројевибројевибројеви 4.,4.,4.,4., 5.,5.,5.,5., ииии 13.13.13.13.

Увидом у понуду понуђача ДДДДДДДД „АСА„АСА„АСА„АСА ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ комисија је констатовала следеће:

1.1.1.1. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-2-2-2-2. Возила Градске управе – возила Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина, редни број 4. Специјално возило – цистерна ФАП 1313:
Исказана погрешна премија у понуди од 126,88КМ што се односи на Тарифну групу 10 – радна
возила. Тендерском документацијом тражено да се искаже премија за специјално возило
цистерна која износи 143,09КМ (Тарифна група 5 – специјална возила).

2.2.2.2. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-2-2-2-2. Возила Градске управе – возила Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина, редни број 5. Специјално возило – цистерна ЗАСТАВА ТУРБО ЗЕТА 85.14:



Исказана погрешна премија у понуди од 126,88КМ што се односи на Тарифну групу 10 – радна
возила. Тендерском документацијом тражено да се искаже премија за специјално возило
цистерна која износи 143,09КМ (Тарифна група 5 – специјална возила).

3.3.3.3. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-2-2-2-2. Возила Градске управе – возила Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина, редни број 13. Проколица SARIS C2C – ново возило:
Исказана погрешна премија у понуди за новонабављено прикључно возило од 29,94КМ што
према цјеновнику Тарифна група 7 – прикључна возила представља пуну премију (премијски
разред Р-06). Ово је супротно важећој Одлуци о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за
осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској, гдје према члану 23.“ако
осигураник има већ стечено право на умањену премију, односно премијски разред из зоне
бонуса, то право може оставарити и код закључења уговора о осигурању од аутоодговорности
за друга возила исте тарифне групе над којима стиче власништво“. Из тендерске документације
је јасно да је Град Бијељина као осигураник у свом власништву већ има два прикључна возила
из исте Тарифне групе (табрла А-1- Возила Градске управе, редни број 29.и 30.) која имају
остварени максималан бонус (премијски разред Р-01) те је у складу са поменутом одлуком било
потребно одредити премију у износу од 14.43КМ.
Из наведених разлога комисија сматра да су жалбени наводи основани те се понуђач ДДДДДДДД „АСА„АСА„АСА„АСА
ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ СарајевоСарајевоСарајевоСарајево елиминише из даљег поступка јавне набавке.

Комисија је истог дана, тј 02.07.2019. године поново приступила
оцјени преосталих понуда и констатовала следеће:

Увидом у понуду понуђача АДАДАДАД „НЕШКОВИЋ„НЕШКОВИЋ„НЕШКОВИЋ„НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина комисија
је констатовала следеће:

1.1.1.1. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-1-1-1-1. Возила Градске управе, редни број 34. специјално возило за одвоз смећа
Iveco 2C3C:
Исказана је погрешна премија у понуди од 126,88КМ што се односи на Тарифну групу 10 –
Радна возила. Тендерском документацијом тражено да се искаже премија за специјално возило
за одвоз смећа што износи 157,17КМ (Тарифна група 5 – специјална возила).

Из наведених разлога комисија елиминише из даљег поступка јавне набавке понуђача АДАДАДАД
„НЕШКОВИЋ„НЕШКОВИЋ„НЕШКОВИЋ„НЕШКОВИЋОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ОСИГУРАЊЕ“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина.

Увидом у понуду понуђача АДАДАДАД „ОСИГУРАЊЕ„ОСИГУРАЊЕ„ОСИГУРАЊЕ„ОСИГУРАЊЕ АУРА“АУРА“АУРА“АУРА“ БањаБањаБањаБања ЛукаЛукаЛукаЛука комисија је констатовала
следеће:

1.1.1.1. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-1-1-1-1. Возила Градске управе, редни број 34. специјално возило за одвоз смећа
Iveco 2C3C:
Исказана је погрешна премија у понуди од 126,88КМ што се односи на Тарифну групу 10 –
Радна возила. Тендерском документацијом тражено да се искаже премија за специјално возило
за одвоз смећа што износи 157,17КМ (Тарифна група 5 – специјална возила).

2.2.2.2. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-2.-2.-2.-2. Возила Градске управе – возила Територијалне
ватрогасне јединице Бијељина, редни број 4. Специјално возило –
цистерна ФАП 1313:
Исказана погрешна премија у понуди од 648,47КМ што се односи на Тарифну групу 2 – теретна
возила. Тендерском документацијом тражено да се искаже премија за специјално возило
цистерна која износи 143,09КМ (Тарифна група 5 – специјална возила).

3.3.3.3. ТабелаТабелаТабелаТабела АААА-2-2-2-2. Возила Градске управе – возила Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина, редни број 5. Специјално возило – цистерна ЗАСТАВА ТУРБО ЗЕТА 85.14:
Исказана погрешна премија у понуди од 624,09КМ што се односи на Тарифну групу 2 – теретна
возила. Тендерском документацијом тражено да се искаже премија за специјално возило
цистерна која износи 143,09КМ (Тарифна група 5 – специјална возила).



Из наведених разлога комисија елиминише из даљег поступка јавне набавке понуђача АДАДАДАД
„ОСИГУРАЊЕ„ОСИГУРАЊЕ„ОСИГУРАЊЕ„ОСИГУРАЊЕ АУРА“АУРА“АУРА“АУРА“ БањаБањаБањаБања ЛукаЛукаЛукаЛука.

Записник о оцјени понуда број: 02-404-109/19 од 02.07. 2019. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити
најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно
или препорученом поштанском пошиљком.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити
мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или
изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
"Службеном гласнику Града Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-109/19 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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