
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-38-3/20 
Датум, 15.04.2020. године         
 
 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 („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 радова на уређењу ријечног корита, ископу бунара и ископу 

септичке јаме у насељеном мјесту Прибој за потребе два стамбена објекта донирана од 
стране УНДП-а, одлучено је да се уговор додијели Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ALEKSIĆ 
COMPANY“ БРЧКО, након разматрања достављене понуде Понуђача, број: 03/20 од 
14.04.2020. године, а која је у Уговорном органу запримљена дана 14.04.2020. године и 
заведена под бројем: 02/5-1495. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.884,00 КМ без ПДВ-а. 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 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 радова на уређењу ријечног корита, ископу бунара и ископу 
септичке јаме у насељеном мјесту Прибој за потребе два стамбена објекта донирана од 



стране УНДП-а, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-38-
1/20 од 09.04.2020. 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 5.885,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
 Захтјев за достављање понуде упућен је Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ALEKSIĆ 
COMPANY“ БРЧКО, дана 10.04.2020. 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.  
 
 
 
         Н А Ч Е Л Н И К 
                      Радо Савић 


