
  

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А  

       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

         Начелник општине  

 

Број: 02/5-404-76-10/18 

Датум, 23.11.2018. године 

 

На основу члана 64. став 1) тачка (б) и члана 70. став 1) и 3) 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) и Препоруке Комисије за јавну набавку, начелник 

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на асфалтирању 

локалног пута у дијелу ромског насеља у Мјесној заједници Липовице, општина Лопаре 

 
I 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 02/5-404-76-9/18 од 

23.11.2018. године и уговор за јавну набавку радова на асфалтирању локалног пута у 

дијелу ромског насеља у Мјесној заједници Липовице, општина Лопаре , додјељује се 

понуђачу „GALAX - NISKOGRADNJA“ Д.Д. БРЧКО, на основу понуде, број: 126/18 од 

07.11.2018. године. 

 

II 
 

Укупна вриједност предметне набавке износи 65.360,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 

односно 76.471,20 КМ (словима: седамдесетшестхиљадачетиристотинеседамдесетједан и 

20/100 конвертибилних марака) са урачунатим ПДВ-ом. 

 

III 

 

 Изабрани понуђач је у склопу своје понуде доставио сву тражену документацију, на 

начин како је наведено у Тендерској документацији, тако да се ослободио обавезе 
накнадног достављања исте.  

 

IV 

 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Понуђачу након 

истека рока од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени 

о избору најповољније понуде, у складу са чланом 72. став 1) Закона о јавним набавкама. 

Изузетак постоји у случају када на одлуку о додјели уговора у поступку набавке мале 
вриједности нема жалбе и тада је уговорни орган дужан да закључи уговор у року од 10 

(десет) дана од дана обавјештавања учесника поступка о избору најповољнијег понуђача 

(члан 98. став 5) Закона о јавним набавкама БиХ). 



  

 

V 

 

 Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику општине Лопаре“ и на web-

страници, истовремено с упућивањем исте понуђачима који су учествовали у поступку 

јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама.  

 

VI 

 
 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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка, број: 02/5 -404-

76-1/18 од 29.10.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.  
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-3-68-3-25/18 објављено је на Порталу 

јавних набавки дана 29.10.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке износи 70.720,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, 

дана 29.10.2018. године и истовремено упутио обавјештење о покретању поступка на 

адресе 3 (три) понуђача: „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина и 

„Папилон“ д.о.о. Челић  

Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 8 (осам) 

понуђача. 
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем начелника општине, број: 02/5 -

404-76-4/18 од 05.11.2018. године. 

На адресу Уговорног органа благовремено су пристигле 3 (три) понуде: „Galax – 

Niskogradnja“ д.д. Брчко, „Араповац путеви“ д.о.о. Челић и „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре.  

На адресу Уговорног органа пристигла је једна неблаговремена понуда: „Бијељина 

пут“ д.о.о. Бијељина. Уговорни орган је у складу са чланом 63. став 1) Закона о јавним 

набавкама неблаговремену понуду неотворену вратио понуђачу.  

Комисија је благовремено извршила отварање пристиглих благовремених понуда, 

дана 12.11.2018. године у 11:30h уз присуство представника понуђача „Араповац путеви“ 
д.о.о. Челић, „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре и „Galax – Niskogradnja“ д.д. Брчко. Записници 

са отварања понуда благовремено су достављени свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 23.11.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-76-8/18 од 23.11.2018. године и Препоруку о 

избору најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-76-9/18 од 23.11.2018. године. 

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 4 (четири); 

 да је благовремено запримљено 3 (три) понуде; 

 да је неблаговремено запримљена 1 (једна) понуда; 



  

 да су Понуђачи „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ д.о.о. Челић и „Galax – Niskogradnja“ д.д. 
Брчко квалификовани понуђачи који су доставили прихватљиве понуде, јер су 

доставили све захтијеване доказе и понуде израдили на начин одређен тендерском 

документацијом; 

 да Понуда Понуђача „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре није прихватљива из 
сљедећих разлога:  

а) Уговорни орган је тачком 3.3. Тендерске документације предвидио доказе које су 

понуђачи дужни доставити како би доказали своју способност обављања професионалне 

дјелатности (члан 46. Закона о јавним набавкама). Понуђачи су били обавезни да у склопу 

своје понуде доставе оригинал Рјешења о упису у судски регистар, са свим прилозима и 

измјенама или овјерену копију Рјешења о упису у судски регистар, са свим прилозима и 

измјенама, односно актуелни извод из судског регистра (оригинал или овјерена копија) . 
Понуђач „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре је у склопу своје понуде доставио овјерену копију 

Рјешења о регистрацији, број: 059-0-Reg-15-000 287 од 06.04.2015. године из кога је 

видљиво да се ради о Рјешењу које је донијето ради уписа промјене лица овлаштених за 

заступање. Дакле, наведени понуђач у склопу своје понуде није доставио основно Рјешење 

о упису у судски регистар са свим насталим измјенама, односно актуелни извод из судског 

регистра, него само Рјешење које се осноси на насталу промјену.  

б) Тачком 3.4. Тендерске документације Уговорни орган је предвидио услове у сврху 

доказивања економске и финансијске способности. Понуђачи су били дужни доказати своју 

солвентност, односно да њихови трансакцијски банкарски рачуни нису били блокирани у 
последњих 6 (шест) мјесеци, рачунајући од датума објављивања обавјештења о јавној 

набавци (члан 47. став 1) тачка а) Закона о јавним набавкама) . У сврху доказивања 

наведених услова, понуђачи су били дужни доставити „Извјештај Централне банке БиХ, 

који садржи податке о свим отвореним банковним рачунима правне особе. Како би 

понуђачи доказали да сви њихови банковни рачуни нису били блокирани у посљедњих 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 посљедњих 6 (шест) мјесеци рачунајући од датума објављивања обавјештења 
о јавној набавци“. Докази се достављају у саставу понуде као обичне копије, заједно са 

попуњеном Изјавом о испуњености услова економске и финансијске способности, 

потписаном и овјереном печатом од стране понуђача. Понуђач „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

Лопаре је у склопу своје понуде доставио Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине 

о рачунима пословног субјекта из кога је видљиво да Понуђач има активне рачуне код три 

банке: „Pavlović International Bank“ Бијељина, „Raiffeisen bank“ д.д. Сарајево и „NLB Banka“ 

а.д. Бања Лука. Поред Извјештаја централне банке наведени Понуђач је доставио и 

потврде о солвентности издате од стране „Pavlović International Bank“ а.д. Слобомир – 

Бијељина и „Raiffeisen Bank“ главна филијала Сарајево, филијала Бијељина. Дакле, 
Понуђач „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре није доставио потврду о солвентности коју је 

трабала да изда „NLB Banka“ а.д. Бања Лука, иако из Извјештаја централне банке јасно 

произилази да наведени понуђач има отворен трансакцијски рачун и код наведене банке.  

Понуда понуђача „Galax – Niskogradnja“ д.д. Брчко је најприхватљивија 

примјењујући критеријум најниже цијене и у потпуности је испунила услове предвиђене 

Тендерском документацијом, тако да су се у складу са чланом 89. Закона о јавним 

набавкама БиХ стекли услови за избор наведеног Понуђача као најповољнијег у 

предметном поступку јавне набавке.  



  

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија 

правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријима из Тендерске документације.  

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник општине није нашао пропусте, 

нити разлоге који би били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку.  

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима и Тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже цијене, како слиједи:  
 

НАЗИВ/ИМЕ ПОНУЂАЧА 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ  

БЕЗ ПДВ-а 

1. „GALAX - NISKOGRADNJA“ д.д. Брчко  65.360,00 КМ 

2. „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ д.о.о.Челић  66.560,00 КМ 

 
 Изабрани понуђач „Galax – Niskogradnja“ д.д. Брчко је изабран примјењујући 

критеријум најниже цијене и његова понуда у потпуности испуњава услове предвиђене 

Тендерском документацијом.  

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) тачка (б), најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву.  

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-76-8/18 од 23.11.2018. године саставни је 

дио ове 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.  

 

 

                 Н А Ч Е Л Н И К  

                                                           Радо Савић  

Доставити: 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 

- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ д.о.о. Челић,  

- „GALAX - NISKOGRADNJA“ д.д. Брчко, 

- евиденцији и 

- архиви. 


