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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-65-9/20 
Датум; 10.09.2020. 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 јавне набавке, Начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 
О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача 
 

I 
Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-65-8/20 од 08.09.2020. 

године да се уговор за јавну набавку радова на изградњи производно – складишног објекта у 
Мјесној заједници Прибој, Општина Лопаре, додијели Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, на основу понуде, број: 126/20 од 17.08.2020. 
године, која је у Уговорном органу запримљена дана, 26.08.2020. године и заведена под бројем: 
02/5-3183. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке износи 556.998,75 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 651.688,54 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(шестстотинапедесетједнахиљадашестстотинаосамдесетосам и 54/100 конвертибилних марака).  

 
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 1) тачке од (а) до (д), а у вези става 2) истог члана 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 изабрани понуђач је 
доставио у саставу своје понуде и тиме 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. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“ и на web-страници, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали 
у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама БиХ. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поступак јавне набавке радова на изградњи производно – складишног објекта у Мјесној 

заједници Прибој, Општина Лопаре, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-65-1/20 од 03.08.2020. године. 
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Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-60-3-18/20 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 03.08.2020. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 48/20 од 

07.08.2020. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 643.222,50 КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана 

03.08.2020. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 17 (седамнаест) 

понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-404-65-

2/20 од 03.08.2020. године, са задатком да проведе поступак јавне набавке у складу са Законом о 
јавним набавкама БиХ, те да Препоруку Начелнику Општине за доношење одлуке о избору 
најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 

На адресу Уговорног органа благовремено су пристигле 2 (двије) понуде и то: 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ 
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ – ЧЕЛИЋ 

 
Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, дана 26.08.2020. године у 11:30h 

уз присуство представника понуђача „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре. Записник са отварања понуда 
је благовремено достављен свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке. 

Комисија је извршила провјеру комплетности и исправности понуда, на начин да су 
провјерени начин увезивања, примјена прописане форме докумената који су саставни дио понуде, 
потпис понуде и овјера, те је извршен преглед и провјера образаца и свих осталих докумената. На 
основу извршене провјере Комисија је утврдила:  

 Понуда понуђача „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре је прихватљива према облику, садржају и 
потпуности, достављена је на начин и у року који је одређен тендерском документацијом и 
садржи све тражене доказе. 

 Понуда понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај - Челић није прихватљива из сљедећих разлога:  
- Понуђач је у својој понуди навео краћи рок важења понуде од оног који је Уговорни орган 

тражио тендерском документацијом, због чега је његова понуда оцијењена као неприхватљива у 
складу са чланом 60. став 1) Закона о јавним набавкама. Тачније, Уговорни орган је тачком 4.8. 
Тендерске документације предвидио рок важења понуде минимално 120 дана рачунајући од 
истека рока за пријем понуда, тј. од 26.08.2020. године. Истом тачком предвиђено је такође да 
уколико понуђач у својој понуди назначи краћи период од периода који захтијева уговорни орган, 
таква понуда се неће разматрати у даљем поступку набавке. Понуђач је у склопу Анекса 2. – 
Образац за понуду на редном броју 7. као период важења понуде навео датум 26.08.2020. године, 
због чега је његова понуда оцијењена као неприхватљива. 

- Понуђачи су били дужни у склопу своје понуде доставити списак извршених уговора о 
извршеним пословима изградње објеката из области високоградње у последњих 5 година, уз 
преглед најмање једног или више уредно извршених уговора на пословима изградње објеката из 
области високоградње у последњих 5 (пет) година збирно рачунајући од дана објаве обавјештења 
о набавци или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, 
односно почео са радом прије мање од 5 (пет) година, минималне финансијске вриједности 
600.000,00 КМ, без ПДВ-а. Уз списак извршених уговора понуђач је дужан да достави потврде о 
уредно извршеним уговорима које су издали наручиоци радова (инвеститори објекта). Потврда 
мора да садржи: назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, 
вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредно извршеним уговорима. 
Понуђач је у склопу своје понуде доставио двије потврде и то: Потврда издата од стране Фонда за 
повратак БиХ, број: 02-16-3-26-2/20 од 15.01.2020. године и Потврда (препорука) издата од стране 
Hilswerk Austria International, представништво Сарајево, број: 034/18 од 25.04.2018. године.  
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Достављене потврде не садржи податак о времену извршења уговора, а што је чланом 48. став 3) 
тачка (д) Закона о јавним набавкама прописано као обавезан податак потврде о уредно 
извршеним уговорима. Дакле, Закон је таксативно набројао шта потврда о уредном извршењу 
уговора мора да садржи и то су понуђачи дужни да поштују приликом припреме својих понуда. Ако 
понуђач не наведе податке о времену уредног извршења уговора таква понуда се сматра 
неприхватљивом у смислу члана 2. став 1) тачка (л) подтачка (2) Закона. 

- Уговорни орган је тачком 3.5.1. подтачка б) предвидио минималне услове у погледу 
образовних и стручних квалификација понуђача. Тако су понуђачи били дужни доставити: 
Потврда/увјерење издато од стране надлежног органа - Пореске управе у којој је наведено да 
понуђач има запосленог једног дипломираног инжењера грађевине (конструктивни смјер), једног 
дипломираног инжењера електротехнике и једног дипломираног инжењера машинства, не 
старија/е од дана објављивања обавјештења о набавци (оригинал или овјерена копија). За 
особље које није у сталном радном односу код понуђача доставити Споразум/Уговор о пословно - 
техничкој сарадњи за предметну набавку; Овјерене копије диплома за дипломираног инжењера 
грађевине (конструктивни смјер), дипломираног инжењера електротехнике и дипломираног 
инжењера машинства; Овјерене копије личних лиценци за дипломираног инжењера грађевине 
(конструктивни смјер), дипломираног инжењера електротехнике и дипломираног инжењера 
машинства који су овлаштени за извођење радова или надзор над извођењем радова из области 
високоградње. Понуђач „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић у склопу своје понуде није доставио 
сљедеће тражене доказе:  

1. За дипломираног инжењера електротехнике није достављена диплома, нити лична 
лиценца за извођење радова или надзор; 

2. За дипломираног инжењера машинства није достављена диплома. 
 

 Понуде које нису у складу са тендерском документацијом биће одбачене као 
неприхватљиве, у складу са чланом 68. став 4) тачка (и) Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

Уговорни орган је тачком 4.13. Тендерске документације предвидио провођење Е-аукције у 
предметној набавци. Како је на адресу Уговорног органа у предвиђеном року стигла само једна 
прихватљива понуда, Уговорни орган у складу са чланом 3. Правилника о условима и начину 
кориштења Е-аукције („Службени гласник БиХ“, број: 66/16 од 06.09.2016. године) није заказивао 
Е-аукцију, него ће поступак окончати у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14). 

Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-65-7/20 од 
08.09.2020. године који је заједно са Препоруком о избору најповољнијег понуђача (Извјештај о 
раду), број: 02/5-404-65-8/20 од 08.09.2020. године доставила Начелнику Општине. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке 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 2 (двије); 

 да је благовремено запримљено 2 (двије) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) понуда; 

 Понуда понуђача „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре испуњава све услове тражене у тендерској 
документацији и иста може бити предмет вредновања; 

 Понуда понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај - Челић није прихватљива из горе наведених 
разлога и иста не може бити предмет вредновања 
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 јавне набавке. 
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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, 
интерним актима и Тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је 
да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже цијене, како слиједи: 
 

Р. 
бр. 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена 

(без ПДВ-а) 
Попуст 

Укупна цијена са 
ПДВ-ом 

1)  
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ 556.998,75 КМ 0% 651.688,54 КМ 

 
 Из наведених разлога, примјеном одредби члана 64. став 1) тачка (б) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) одлучено је 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 10 (десет) 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. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
2. „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић, 
3. Евиденцији и 
4. Архиви. 


