
  

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 

 
Број: 02/5-404-48-7/18 

Датум, 13.07.2018. године 
 

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 но 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 
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 11:30h 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 11:30h, 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. 

 
              Н А Ч Е Л Н И К 
                                                        Радо Савић 

Доставити: 
1. „АУТОРАД“ д.о.о. ПЕЛАГИЋЕВО, 
2. Евиденцији и 

3. Архиви. 


