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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-85-13/20 
Датум, 11.12.2020. 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: 02/5-404-85-12/20 од 08.12.2020. године 
да се уговор за јавну набавку канцеларијског материјала и тонера за потребе Општинске управе 
општине Лопаре додијели Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„INFOCOMP“ БИЈЕЉИНА, на основу понуде, број: 902/20 од 02.11.2020. године. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке износи 9.192,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
10.754,64 КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: десетхиљадаседамстотинапедесетчетири и 64/100 
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 достављених изјава 
и испуњеност услова из члана 47. став 1) тачка (а) и 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.  
 

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 канцеларијског материјала и тонера за потребе Општинске управе 
општине Лопаре, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-85-1/20 
од 02.10.2020. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз предвиђено провођење е-аукције. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 12.820,00 КМ, без ПДВ-а. 
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Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-1-84-3-24/20 објављено је на Порталу јавних набавки 
дана 02.10.2020. године. Исправка за Обавјештење о набавци објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 22.10.2020. године под бројем: 15-1-1-84-8-28/20. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана 02.10.2020. 
године. Дана, 22.10.2020. године објављена је Измјена тендерске документације. 
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 14 (четрнаест) понуђача. 
Измјену Тендерске документације са Портала јавних набавки преузело је укупно 7 (седам) 
понуђача. 
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-85-2/20 од 
02.10.2020. године, 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. 

На адресу Уговорног органа благовремено је пристигло 5 (пет) понуда и то: 
- „AERO EXCLUSIVE“ Д.О.О. САРАЈЕВО, подружница ТУЗЛА 
- „COPITRADE“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „ПЛАН ПЛУС“ Д.О.О. ЗЕНИЦА 
- „ДЕФТЕР“ Д.О.О. САРАЈЕВО 
- „INFOCOMP“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, дана 03.11.2020. године у 11:30h. 
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 сљедеће:  

 да је укупан број пристиглих понуда 5 (пет); 

 да је благовремено запримљено 5 (пет) понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) понуда; 

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

 Понуде понуђача: „Aero Exclusive“ д.о.о. Сарајево подружница Тузла, „Copitrade“ д.о.о. 
Бијељина, „План Плус“ д.о.о. Зеница, „Дефтер“ д.о.о. Сарајево нису прихватљиве из 
сљедећих разлога: 

- Понуда Понуђача „Aero Exclusive“ д.о.о. Сарајево подружница Тузла није прихватљива 
из сљедећих разлога: Понуђач није испоштовао начин достављања понуда из разлога што на 
понуди није наведено „ОРИГИНАЛНА ПОНУДА“, а што је тачком 4.3. подтачка 4.3.2. предвиђено 
као обавеза понуђача: „Понуђач доставља понуду у оригиналу, на којој ће јасно писати 
„ОРИГИНАЛНА ПОНУДА“. Понуђач је такође 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 период важења понуде 
минимално 60 дана рачунајући од истека рока за пријем понуда (крајњи рок за пријем понуда је 
био 03.11.2020. године). Понуђачи могу понудити овај или дужи период важења својих понуда и 
исти ће назначити у изјави која је саставни дио Обрасца за понуду – Анекс 2. 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 
18.12.2020. године, а што је краћи временски период од траженог (краће од 60 дана). Уговорни 
орган је тачком 3.4. Тендерске документације за предметну набавку предвидио услове економске 
и финансијске способности које су понуђачи дужни да испуне. Тако су понуђачи били дужни 
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доказати да њихов трансакцијски рачун није био у блокади у претходних 6 (шест) мјесеци 
рачунајући од момента издавања потврде од стране пословне банке понуђача. Као доказ 
претходно наведенога понуђачи су били дужни доставити Потврду пословне банке понуђача да 
један од њихових трансакцијских рачуна није био у блокади у претходних 6 (шест) мјесеци, 
рачунајући од датума издавања потврде. Потврда пословне банке не смије бити старија од 3 
(три) мјесеца рачунајући од дана предаје понуде. Наведени понуђач је у саставу своје понуде 
доставио Потврду о солвентности трансакцијског рачуна код „Raiffeisen bank“ д.д. БиХ, Главна 
филијала Тузла. Потврда је заведена под бројем 03749/20 од 14.10.2020. године. У потврди је 
наведено сљедеће: Aero exclusive PJ д.о.о. Тузла ималац трансакцијског рачуна код поменуте 
банке, у периоду од 13.10.2019. године до 13.10.2020. године исти није био блокиран нити је имао 
забрану располагања средствима на трансакцијском рачуну. На основу напријед наведенога јасно 
је да је Потврда издата 14.10.2020. године, а у истој је наведено да трансакциони рачун није био у 
блокади до 13.10.2020. године, што није у складу са оним што је тражено Тендерском 
документацијом. Понуђачи су били дужни доказати да један од њихових трансакцијских рачуна 
није био у блокади у претходних 6 мјесеци, рачунајући од датума издавања потврде. У 
конкретном случају то би подразумијевало од 14.10.2020. године, а не од 13.10.2020. године, како 
је наведено у Потврди коју је доставио Понуђач. Због свега напријед наведеног понуда Понуђача  
„Aero Exclusive“ д.о.о. Сарајево подружница Тузла оцијењена је као неприхватљива. 

- Понуда Понуђача „Copitrade“ д.о.о. Бијељина није прихватљива из разлога што иста није 
израђена на начин предвиђен Тендерском документацијом. Тачком 4.2. подтачка 4.2.1. предвиђен 
је начин израде понуде. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или 
уметање листова. Под чврстим увезом подразумијева се понуда укоричена у књигу или понуда 
осигурана јемствеником, чија су оба краја на првој или последњој страни понуде причвршћена 
наљепницом са утиснутим сувим жигом или печатом понуђача, а све на начин да се сачува 
интегритет понуде, онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим гарантних 
докумената. Понуђач је своју понуду увезао јемствеником. Оба краја јемственика су причвршћена 
наљепницом за суви жиг (звјездица), али на исту није утиснут суви жиг понуђача, нити су 
стављени печати понуђача. Овакав начин увезивања понуде не осигурава интегритет понуде. 
Оставља се могућност уметања листова, јер не постоји никакав начин обезбјеђења. Понуда се 
може без икаквих трагова и оштећења отворити и поново упаковати. Понуђач своју понуду није 
увезао на начин предвиђен Тендерском документацијом због чега је иста оцијењена као 
неприхватљива. 

- Понуда Понуђача „План Плус“ д.о.о. Зеница није прихватљива из сљедећих разлога: 
Понуђач није испоштовао начин достављања понуда из разлога што на понуди није наведено 
„ОРИГИНАЛНА ПОНУДА“, а што је тачком 4.3. подтачка 4.3.2. предвиђено као обавеза понуђача: 
„Понуђач доставља понуду у оригиналу, на којој ће јасно писати „ОРИГИНАЛНА ПОНУДА“. 
Нумерисањем страница или изузетно листова понуде обезбјеђује се континуитет. Тачније, 
нумерисањем се онемогућава накнадно уметање листова. Понуђач у својој понуди није 
обезбиједио континуитет нумерисања, јер странице није нумерисао на начин који то обезбјеђује. 
Тачније, понуђач је своју понуду нумерисао на сљедећи начин: После странице која је нумерисана 
под редним бројем 4, слиједи страница која је нумерисана као 4.1. након ње страница која је 
нумерисана као 4.2. Тек после ове двије странице слиједи страница која је нумерисана под 
редним бројем 5. Оваквим нумерисањем се оставља утисак да је вршено накнадно убацивање 
листова, а што никако није допуштено. Из напријед наведеног понуда наведеног понуђача је 
оцијењена као неприхватљива. 

- Понуда Понуђача „Дефтер“ д.о.о. Сарајево није прихватљива из разлога што иста није 
израђена на начин предвиђен Тендерском документацијом. Тачком 4.2. подтачка 4.2.1. предвиђен 
је начин израде понуде. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или 
уметање листова. Под чврстим увезом подразумијева се понуда укоричена у књигу или понуда 
осигурана јемствеником, чија су оба краја на првој или последњој страни понуде причвршћена 
наљепницом са утиснутим сувим жигом или печатом понуђача, а све на начин да се сачува 
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интегритет понуде, онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим гарантних 
докумената. Понуђач је своју понуду увезао јемствеником. Оба краја јемственика су причвршћена 
наљепницом за суви жиг (звјездица), али на исту није утиснут суви жиг понуђача. Наљепница није 
осигурана печатом понуђача на начин који онемогућава отварање, него су печати стављени на 
начин да уопште не захватају наљепницу. Један печат се налази са десне стране наљепнице, а 
други печат је са лијеве стране и дијелом се налази испод наљепнице, што значи да је отиснут 
прије увезивања саме понуде и уопште не спрјечава скидање наљепнице, односно отварање 
понуде. Из наведених разлога понуда наведеног понуђача је оцијењена као неприхватљива. 
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-85-11/20 од 
08.12.2020. године који је заједно са Препоруком о избору најповољнијег понуђача (Извјештај о 
раду), број: 02/5-404-85-12/20 од 08.12.2020. године доставила Начелнику Општине. 
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). 
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. 
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: 
 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена 

(без ПДВ-а) 
Понуђени 

попуст 

Цијена са урачунатим 
попустом 

(без ПДВ-а) 

1)  
„INFOCOMP“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 9.192,00 КМ не 9.192,00 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. „AERO EXCLUSIVE“ Д.О.О. САРАЈЕВО, подружница ТУЗЛА, 

2. „COPITRADE“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 

3. „ПЛАН ПЛУС“ Д.О.О. ЗЕНИЦА, 

4. „ДЕФТЕР“ Д.О.О. САРАЈЕВО, 

5. „INFOCOMP“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, 

6. Евиденцији и 
7. Архиви. 


