
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

07. август 2018. године 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 10/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 121/12), члана 67. 

и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 

Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 8/10), 

Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

Одобравају се средства, у износу од 

250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Жељку 

Продановићу из Лопара за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-2088/18                  Начелник                                                 

06. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 121/12), члана 67. 

и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 

Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 8/10), 

Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Анђић Ђуки из 

Лопара за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-1886/18                  Начелник                                                 

06. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему РС-Пречишћени текст (''Службени 

гласник РС'', број: 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 

67. и 88 Статута општине Лопаре (''Службени 

гласник општине Лопаре'', бр:6/17) и члана 2. 

Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 

Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 15,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Републичкој управи за 

геодетске и имовинско – правне послове, у сврху 

накнаде за кориштење података и вршење услуга. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/27                  Начелник                                                 

09. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему РС-Пречишћени текст (''Службени 

гласник РС'', број: 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 

67. и 88. Статута општине Лопаре (''Службени 

гласник општине Лопаре'', бр:6/17) и члана 2. 

Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 

Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 50,00 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 372200, Републичкој управи за 

геодетске и имовинско – правне послове, у сврху 

накнаде за кориштење података и вршење услуга. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/28                  Начелник                                                 

09. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине Лопаре  

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 30,01 

КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Недељку Митровићу из 

Лопара на име једнократног робног давања – 

пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/29                  Начелник                                                 

09. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 52/14, 103/15, и 

15/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 

и члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 

буџетске резерве (''Службени гласник општине 

Лопаре'', број: 8/10), Начелник општине Лопаре  

доноси 

ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 30,10 
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КМ из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 

буџетска резерва 416129, Боси Антуновић из 

Веселиновца на име једнократног робног давања – 

пакета. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-400-1/30                  Начелник                                                 

09. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

  

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени текст 

(„Службени гласник РС“, број: 121/12), члана 67. 

и 88. Статута општине Лопаре („Службени 

гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. 

Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 8/10), 

Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства, у износу од 

200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 

позиције буџетска резерва 372200, Јовану 

Рикановићу из Вукосаваца за трошкове лијечења. 

 

II 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“. 

 

Број: 02/1-863/18                  Начелник                                                 

02. августа 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), као и члана 9. Правилника 

oпштине Лопаре о јавним набавкама роба, услуга 

и радова („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 1/16) и члана 4. став 3) Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Лопаре, број: 12/15) Начелник 

општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке услуга 

превоза ријечног шљунка за потребе насипања 

макадамских путева у Мјесним заједницама 

Прибој, Тобут и Лопаре Село - општина Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке износи 6.000,00 КМ без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку услуга из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-51-1/18                  Начелник                                                 

11. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р.  

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са 

чланом 6. Правилника о поступку директног 

споразума oпштине Лопаре („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 

Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

 

Члан 1. 

У поступку набавке услуга превоза 

ријечног шљунка за потребе насипања 

макадамских путева у Мјесним заједницама 

Прибој, Тобут и Лопаре Село - општина Лопаре, 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 

АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ 

МИЛИСАВ“ ЈАБЛАНИЦА, након разматрања 

достављене понуде Понуђача, број: 18/18 од 
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14.07.2018. године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а, (словима: шестхиљада 

КМ и 00/100). Изабрани Понуђач се не налази у 

систему ПДВ-а. 

 

Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. 

став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набавке услуга превоза 

ријечног шљунка за потребе насипања 

макадамских путева у Мјесним заједницама 

Прибој, Тобут и Лопаре Село - општина Лопаре 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке, број: 02/5-404-51-1/18 од 11.07.2018. 

године. 

 

 Јавна набавка је проведена у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 

односи на поступак Директног споразума. 

 

 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

 Захтјев за достављање понуде упућен је 

понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ 

МИЛИСАВ“ ЈАБЛАНИЦА, 12.07.2018. године. 

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) 

Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 

став 2. Правилника о поступку директног 

споразума општине Лопаре, који гласи „Уговорни 

орган бира понуђача на начин који гарантује 

најбољу размјену вриједности за новац. Када води 

преговоре који се односе на приједлог цијене или 

понуде, уговорни орган дјелује у складу са добром 

комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача 

која у формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема исте.  

 

Број: 02/5-404-51-3/18                  Начелник                                                 

17. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

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 јавне набавке, 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 

путаМјесној заједници Пирковци – засеок 

„Виногради“ – ЛОТ 1 и на асфалтирању 

пута у Мјесној заједници Пирковци – засеок 

„Тошићи“ – ЛОТ 2 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку, број: 02/5-404-47-8/18 од 16.07.2018. 

године и 02/5-404-47-8-1/18 од 16.07.2018. године 

да се уговор за ЛОТ 1 - јавна набавка радова на 

асфалтирању пута у Мјесној заједници Пирковци 

– засеок „Виногради“, дионица од стационаже 0 + 

980 до стационаже 1 + 410, дужине 430,00 m
1
, 

ширине 2,60 m
1 

+ 2 х 0,50 m
1 

банкине и ЛОТ 2 – 

јавна набавка радова на асфалтирању пута у 

Мјесној заједници Пирковци – засеок Тошићи, 

дионица кроз село од стационаже 0 + 750 до 

стационаже 1 + 190, дужине 450,00 m
1
, ширине 

2,60 m
1 

+ 2 х 0,50 m
1 

банкине и дионица за сеоско 

гробље од стационаже 0 + 000 до стационаже 0 + 

50 дужине 50,00 m
1
, ширине 2,60 m

1
 + 2 х 0,50 m

1 

банкине, додијели Понуђачу „БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, на основу понуде, 

број: 1096/18 од 02.07.2018. године. 

 

II 

Укупна вриједност предметне набавке 

износи: 
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ЛОТ 1 - 34.887,70 КМ, без ПДВ-а. Понуђач је 

понудио попуст у износу од 7.675,29 КМ, тако да 

укупна вриједност набавке са урачунатим 

попустом без ПДВ-а износи 27.212,41 КМ, 

односно 31.838,52 КМ (словима: 

тридесетједнахиљадаосамстотинатридесетосам 

КМ и 52/100), са урачунатим ПДВ-ом. 

ЛОТ 2 – 42.397,50 КМ, без ПДВ-а. Понуђач је 

понудио попуст у износу од 9.327,45 КМ, тако да 

укупна вриједност набавке са урачунатим 

попустом без ПДВ-а износи: 33.070,05 КМ, 

односно 38.691,96 КМ (словима: 

тридесетосамхиљадашестстотинадеведесетједна 

КМ и 96/100), са урачунатим ПДВ-ом. 

 

III 

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 

(пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 

оригинале или овјерене копије документације 

којом потврђује вјеродостојност достављене 

изјаве и испуњеност услова из члана 45. став 2) 

тачке од (а) до (д) Закона о јавним набавкама БиХ. 

Докази које доставља изабрани понуђач не могу 

бити старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од 

момента предаје понуде. Осталу документацију, 

која је тражена тендерском документацијом, 

изабрани Понуђач је доставио у саставу понуде, 

тако да се ослободио обавезе накнадног 

достављања исте. 

Уколико изабрани понуђач у горе 

наведеном року не достави тражену 

документацију, уговорни орган ће, у складу са 

чланом 72. став 3) тачка (а) Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), доставити приједлог уговора оном 

понуђачу чија је понуда по ранг - листи одмах 

након понуде најуспјешнијег понуђача. 

 

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.  

 

V 

 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. 

 

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: 02/5-404-47-

1/18 од 18.06.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-

3-43-3-17/18 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 18.06.2018. године. 

Укупна процијењена вриједност јавне 

набавке износи 76.982,90 КМ, без ПДВ-а (ЛОТ 1 - 

34.615,38 КМ, ЛОТ 2 - 42.367,52 КМ). 

Уговорни орган објавио је Тендерску 

документацију на Порталу јавних набавки, дана 

18.06.2018. године.  

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 9 (девет) 

понуђача. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-47-

4/18 од 25.06.2018. године. 

На адресу Уговорног органа за ЛОТ 1 

благовремено су пристигле 4 (четири) понуде: 

„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, група понуђача 

„Интер – градња“ д.о.о. Угљевик и „Монт – 

градња“ д.о.о. Угљевик, „Араповац путеви“ д.о.о. 

Челић и понуда понуђача „Бијељина пут“ д.о.о. 

Бијељина. 

За ЛОТ 2 такође је запримљено укупно 4 

(четири) понуде: „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 

група понуђача „Интер – градња“ д.о.о. Угљевик и 

„Монт – градња“ д.о.о. Угљевик, „Араповац 

путеви“ д.о.о. Челић и понуда понуђача 

„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина. 

 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 03.07.2018. 

године у 11:30
h 

уз присуство представника 

понуђача „Араповац путеви“ д.о.о. Челић и 

представника Министарства за људска права и 

избјеглице БиХ, Регионални центар Тузла. 

Записници са отварања понуда благовремено су 

достављени свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 16.07.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-47-7/18 

од 16.07.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-47-8/18 од 

16.07.2018. године, за ЛОТ 1 и Записник о оцјени 

понуда, број: 02/5-404-47-7-1/18 од 16.07.2018. 

године и Препоруку о избору најповољнијег 
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понуђача, број: 02/5-404-47-8-1/18 од 16.07.2018. 

године, за ЛОТ 2. 

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: 

За ЛОТ 1: 

 да је укупан број пристиглих понуда 4 

(четири). 

 да су благовремено запримљене 4 

(четири) понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 

 да су Понуђачи „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

Лопаре, група понуђача „Интер – градња“ 

д.о.о. Угљевик и „Монт – градња“ д.о.о. 

Угљевик, „Араповац путеви“ д.о.о. Челић 

и „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина 

квалификовани понуђачи који су 

доставили прихватљиве понуде, јер су 

доставили све захтијеване доказе и 

понуде израдили на начин одређен 

тендерском документацијом и исте могу 

бити предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 

За ЛОТ 2: 

 да је укупан број пристиглих понуда 4 

(четири). 

 да су благовремено запримљене 4 

(четири) понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 

(нула) понуда. 

 да су Понуђачи „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 

Лопаре, група понуђача „Интер – градња“ 

д.о.о. Угљевик и „Монт – градња“ д.о.о. 

Угљевик, „Араповац путеви“ д.о.о. Челић 

и „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина 

квалификовани понуђачи који су 

доставили прихватљиве понуде, јер су 

доставили све захтијеване доказе и 

понуде израдили на начин одређен 

тендерском документацијом и исте могу 

бити предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 

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: 

 

ЛОТ 1 – Радови на асфалтирању пута у 

Мјесној заједници Пирковци – засеок 

„Виногради“, дионица од стационаже 0 + 980 до 

стационаже 1 + 410: 

Назив / име 

понуђача 

Понуђен

а цијена 

(без 

ПДВ-а) 

Понуђ

ени 

попуст 

Цијена са 

урачунат

им 

попустом 

(без 

ПДВ-а) 

 
„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

34.887,70 

КМ 

7.675,29 

КМ 

27.212,41 

КМ 

 

„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О. 

ЧЕЛИЋ 

28.306,15 

КМ не 

28.306,15 

КМ 

 

„ИНТЕР – 

ГРАДЊА“ 

Д.О.О. 

УГЉЕВИК И 

„МОНТ – 

ГРАДЊА“ 

Д.О.О. 

УГЉЕВИК 

33.064,90 

КМ 5,00% 

31.411,66 

КМ 

 
„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

33.323,90 

КМ не 

33.323,90 

КМ 

 

 

ЛОТ 2 - Радови на асфалтирању пута у Мјесној 

заједници Пирковци - засеок Тошићи, дионица 

кроз село од стационаже 0 + 750 до стационаже 

1 + 190 и дионица за сеоско гробље од 

стационаже 0 + 000 до стационаже 0 + 50: 

Назив / име 

понуђача 

Понуђен

а цијена 

(без 

ПДВ-а) 

Понуђ

ени 

попуст 

Цијена са 

урачунат

им 

попустом 

(без 

ПДВ-а) 

1)  
„БИЈЕЉИНА 

ПУТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

42.397,50 

КМ 

9.327,45 

КМ 

33.070,05 

КМ 

2)  

„АРАПОВАЦ 

ПУТЕВИ“ 

Д.О.О. 

ЧЕЛИЋ 

33.971,25 

КМ не 

33.971,25 

КМ 
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3)  

„ИНТЕР – 

ГРАДЊА“ 

Д.О.О. 

УГЉЕВИК И 

„МОНТ – 

ГРАДЊА“ 

Д.О.О. 

УГЉЕВИК 

40.257,50 

КМ 3,00% 

39.049,78 

КМ 

4)  
„ИНТЕГРАЛ 

МЦГ“ Д.О.О. 

ЛОПАРЕ 

39.696,50 

КМ не 

39.696,50 

КМ 

 

 Изабрани понуђач „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 

д.о.о. Бијељина 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. 

Записници о оцјени понуда, број: 02/5-

404-47-7/18 од 16.07.2018. године и 02/5-404-47-7-

1/18 од 16.07.2018. године саставни су 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 10 (десет) дана од дана 

пријема ове Одлуке, у складу са чланом 99. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Број: 02/5-404-47-9/18                  Начелник                                                 

17. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 64. став 1) тачка (б), 

члана 70. став 1) и 3), као и члана 89. став 1) 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„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, 

именоване  Рјешењем, број: 02/5-404-48-3/18 од 

29.06.2018. године начелник општине Лопаре, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке путничког моторног возила  

 

 

 

I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку путничког моторног возила за потребе 

Општинске управе општине Лопаре, број: 02/5-

404-48-6/18 од 11.07.2018. године, о додјели 

уговора најбоље оцијењеном понуђачу у поступку 

јавне набавке по Конкурентском захтјеву за 

достављање понуда, број: 02/5-404-48-2/18 од 

18.06.2018. године. 

 

II 

Уговор за јавну набавку путничког 

моторног возила за потребе Општинске управе 

општине Лопаре додијељује се Понуђачу 

„АУТОРАД“ д.о.о. ПЕЛАГИЋЕВО, према 

условима из Конкурентског захтјева / Тендерске 

документације и прихваћене понуде понуђача, 

број: 001-278/18 од 27.06.2018. године, за укупно 

понуђену цијену од 54.975,00 КМ (износ без ПДВ-

а: 46.987,18 КМ, ПДВ: 7.987,82 КМ, попуст није 

понуђен). 

 

III 

Изабрани понуђач је у склопу своје 

понуде доставио сву документацију која је 

тражена тендерском документацијом, тако да се 

ослободио обавезе накнадног достављања исте. 

 

IV 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном Понуђачу најкасније у року 

од 10 (десет) дана од дана окончања поступка 

јавне набавке, у складу са чланом 89. став 3) 

Закона о јавним набавкама БиХ. 

 

V 

 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 БиХ. 

 

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: 02/5-404-48-

1/18 од 18.06.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем 

Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-

1-44-3-18/18, као и Тендерска документација за 
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предметну јавну набавку, објављени су на 

Порталу јавних набавки, дана 18.06.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 47.008,55 КМ, без ПДВ-а. 

Рјешењем начелника општине, број: 02/5-

404-48-3/18 од 29.06.2018. године, именована је 

Комисија, са задатком да проведе поступак јавне 

набавке у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ, те да Препоруку уговорном органу за 

доношење одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или одлуке о поништењу поступка јавне 

набавке. 

Тендерску документацију са Портала 

јавних набавки преузело је укупно 14 (четрнаест) 

понуђача. 

Дана 04.07.2018. године, у 11:30
h
 

Koмисија је констатовала да је на адресу 

Уговорног органа благовремено пристигла 1 

(једна) понуде и то понуда Понуђача: 

 

1. „АУТОРАД“ д.о.о. 

ПЕЛАГИЋЕВО 

 

Комисија је благовремено извршила 

отварање пристигле понуде, дана 04.07.2018. 

године у 11:30
h
, без присуства представника 

понуђача. Записник са отварања понуда је 

благовремено достављен свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке. 

Након детаљног прегледа и анализе 

пристиглих понуда, Комисија за јавну набавку 

утврдила је сљедеће: 

Понуда Понуђача „АУТОРАД“ д.о.о. 

ПЕЛАГИЋЕВО је прихватљива, јер је исти у 

склопу своје понуде доставио све захтијеване 

доказе и понуду израдио на начин одређен 

Тендерском документацијом и иста може бити 

предмет вредновања. 

Након извршене рачунске контроле 

понуде, Комисија је утврдила да се у понуди 

Понуђача „АУТОРАД“ д.о.о. ПЕЛАГИЋЕВО не 

налазе никакве рачунске грешке. 

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.  

Изабрани понуђач „АУТОРАД“ д.о.о. 

ПЕЛАГИЋЕВО је изабран примјењујући 

критеријум најниже цијене, која је понуђена у 

износу од 46.987,18 КМ, без ПДВ-а (укупна 

цијена са ПДВ-ом износи: 54.975,00 КМ) и његова 

понуда у потпуности испуњава услове предвиђене 

Тендерском документацијом. 

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1) тачка б), најнижа цијена, прихваћена је 

Препорука Комисије за јавне набавке и одлучено 

као у диспозитиву. 

 

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.    

          

Број: 02/5-404-48-7/18                  Начелник                                                 

13. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

                                                 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), а у вези члана 9. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 1/16) и чланом 4. став 3) Правилника о 

поступку директног споразума општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 

12/15) начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 

 Покреће се поступак набавке и испоруке 

водоматеријала за реконструкцију секундарне 

водоводне мреже у насељеном мјесту Лопаре 

Град, општина Лопаре. 

 

II 

 Процијењена вриједност средстава за 

реализацију јавне набавке износи 6.000,00 КМ, без 

урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку робе из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину, са буџетске ставке 412800 – 

„Заједничка комунална потрошња“. 

 



Страна 9                            Службени гласник општине Лопаре – број 10.                 07.08.2018. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума. 

 

IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-52-1/18                  Начелник                                                 

18. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 

члана 6. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 12/15), начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке и испоруке 

водоматеријала за реконструкцију секундарне 

водоводне мреже у насељеном мјесту Лопаре 

Град, општина Лопаре одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу „МЕДАЉОН-ПРОМЕТ“ 

Д.О.О. БИЈЕЉИНА, након разматрања 

достављене Понуде, број: 003/18 од 21.07.2018. 

године. 

 

Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 

5.977,70 КМ, без ПДВ-а, односно 6.993,91 КМ 

(словима: шестхиљададеветстотинадеведесеттри 

КМ и 91/100), са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове општине Лопаре. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 

истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. 

став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке и испоруке 

водоматеријала за реконструкцију секундарне 

водоводне мреже у насељеном мјесту Лопаре 

Град, општина Лопаре покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-

52-1/18 од 18.07.2018. године. 

 

Јавна набавка је проведена у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 

односи на поступак Директног споразума. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке је 

6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

 

 Позив за достављање понуде упућен је 

понуђачу „МЕДАЉОН-ПРОМЕТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА, дана 18.07.2018. године. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка б) 

Закона о јавним набавкама БиХ, члана 6. став 2. 

Правилника о поступку директног споразума 

општине Лопаре, који гласи „Уговорни орган бира 

понуђача на начин који гарантује најбољу 

размјену вриједности за новац. Када води 

преговоре који се односе на приједлог цијене или 

понуде, уговорни орган дјелује у складу са добром 

комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача 

која у формалном, правном и економском погледу 

одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема исте.  

 

Број: 02/5-404-52-3/18                   Начелник                                                 

23. јула 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 

 

На основу члана 18. став (1), члана 87. 

став (2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са 

чланом 9. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 1/16), начелник општине Лопаре, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  



Страна 10                            Службени гласник општине Лопаре – број 10.                 07.08.2018. 

 

I 

 Покреће се поступак набавке радова на 

асфалтирању пута у Мјесној заједници Пукиш, 

општина Лопаре, дионица: циглана – Дубравице 

(Лугоњићи) - дужина 430,00 m
1
, ширина 4,00 m

1
 

асфалта + 2,00 х 0,50 m
1 
банкине. 

 

II 

 Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 25.641,00, без урачунатог ПДВ-а. 

 Средства за набавку радова из тачке I ове 

Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре 

за 2018. годину, са позиције 511100 – „Подршка 

пројектима капиталних инвестиција“, Одлука 

Скупштине општине Лопаре, број: 01/1-022-1-

52/18 од 27.04.2018. године. 

 

III 

 За предметну јавну набавку водиће се 

поступак по Конкурентском захтјеву за 

достављање понуда. 

 

IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 

избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

понуде. 

 

V 

 Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 02/5-404-54-1/18                  Начелник                                                 

03. августа 2018. године             Општине                           

Лопаре                 Радо Савић, с.р. 
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