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

 
Број: 02/5-404-65-8/18 

Датум, 03.10.2018. године 
 

На основу члана 64. став 1) тачка (б) и члана 70. став 1) и 3) Закона о јавним набавкама 

БиХ („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 но с и  

 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-65-7/18 од 02.10.2018. 
године да се уговор за јавну набавку радова на асфалтирању дијела пута од раскршћа са 
регионалним путем Р456 Прибој – Лопаре, код школе на Заједницама, изнад Керовића, до 

раскршћа са примарним локалним путем ЛП3 Пељаве – Тобут, код куће Мићић Властимира у 
Тобуту (дужина 510,00 m1, ширина асфалта 3,00 m1 асфалта + 2,00 х 0,50 m1 банкине) додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА, на 

основу понуде, број: 1690/18 од 24.09.2018. године. 
 

II 

Укупна вриједност предметне набавке износи 37.134,24 КМ, без урачунатог ПДВ-а, (са 
урачунатим попустом који износи 5.063,76 КМ – 12%), односно 43.447,06 КМ (словима: 
четрдесеттрихиљадечетиристотинечетрдесетседам и 06/100 конвертибилних марака) са 

урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
Изабрани понуђач дужан је да у року не дужем 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) и члана 47. став 1) тачка (а) 
Закона о јавним набавкама БиХ.  

Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију , 

уговорни орган ће, у складу са чланом 69. став 2) тачка (д) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), поништити поступак јавне набавке. 
 

IV 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Понуђачу у року од 10 

(десет) дана од дана окончања поступка јавне набавке у складу са чланом 89. став 3) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14). 
 

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.  
 
 



2 

 

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: 02/5-404-65-1/18 
од 11.09.2018. године.  

Јавна набавка проведена је путем Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-3-59-3-22/18 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 11.09.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке износи 42.715,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана 
11.09.2018. 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. Корај - 

Челић. 
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 9 (девет) 

понуђача. 
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-65-

3/18 од 21.09.2018. године. 

На адресу Уговорног органа благовремено је пристигла 1 (једна) понуда. 
Комисија је благовремено извршила отварање пристигле понуде, дана 25.09.2018. године 

у 11:30h. Отварању понуда присуствовали су представници понуђача, што је и констатовано у 

Записнику са отварања понуда који је благовремено достављен понуђачу који је учествовао у 
поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 02.10.2018. године Начелнику општине 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-65-6/18 од 02.10.2018. године и Препоруку о избору 
најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-65-7/18 од 02.10.2018. 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 1 (једна); 

 да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда; 

 да нема неблаговремених понуда; 

 да је Понуђач „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина квалификован понуђач који је доставио 

прихватљиву понуде, јер је доставио све захтијеване доказе и понуду израдио на начин 
одређен тендерском документацијом и иста може 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: 
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Назив / име понуђача 
Понуђена цијена 

(без ПДВ-а) 

Понуђени 

попуст 

Цијена са 
урачунатим 

попустом 
(без ПДВ-а) 

1)  
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 42.198,00 КМ  

12%  
5.063,76 КМ 37.134,24 КМ  

 

 Изабрани понуђач „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина је изабран примјењујући 
критеријум најниже цијене, која је понуђена у износу од 37.134,24 КМ, без урачунатог ПДВ-а, (са 
урачунатим попустом који износи 5.063,76 КМ – 12%), односно 43.447,06 КМ (словима: 

четрдесеттрихиљадечетиристотинечетрдесетседам и 06/100 конвертибилних марака) са 
урачунатим ПДВ-ом 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: 02/5-404-65-6/18 од 02.10.2018. 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: 
- „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, 

- евиденцији и 
- архиви. 


