
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
         ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-13-19/21 
Датум, 19.05.2021. године 
 
На основу члана 70. и 72. став 3) тачка (ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), члана 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 
 

ОД Л УКУ  
о додјели уговора трећерангираном понуђачу 

 
I 

Поништава се Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу, број: 02/5-404-13-17/21 
од 14.05.2021. године којом се уговор за набавку и испоруку каменог агрегата - сепарације 
(фракције 0 – 60 mm) за потребе санације макадамских застора, улица и локалних путева на 
подручју Општине Лопаре додјељује Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „АМ - ЂОГИЋ“ ЖИВИНИЦЕ. 

 
II 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-13-18/21 од 19.05.2021. 
године да се Уговор за набавку и испоруку каменог агрегата - сепарације (фракције 0 – 60 
mm) за потребе санације макадамских застора, улица и локалних путева на подручју 
Општине Лопаре додијели трећерангираном понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО 
ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ, број понуде 1/21, по цијени 
понуде након проведене е – аукције у износу од 164.800,00 КМ, без ПДВ-а, односно 
192.816,00 са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
стотинудеведесетдвијехиљадеосамстотинашеснаест и 00/100 конвертибилних марака). 
 

III 
Трећерангирани понуђач, којем се додјељује уговор, у саставу своје понуде доставио је сву 
документацију која је неопходна за додјелу уговора и тиме се ослободио обавезе накнадног 
достављања исте. 
  

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“ и на веб – страници Уговорног органа. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступак јавне набавке робе – „Набавка и испорука  каменог агрегата - сепарације (фракције 
0 – 60 mm) за потребе санације макадамских застора, улица и локалних путева на подручју 
Општине Лопаре“, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-
13-1/21 од 03.02.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-1-9-3-5/21 објављено је на Порталу јавних набавки 
дана 03.02.2021. године. 



Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 8 од 
05.02.2021. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 177.777,78 КМ, без ПДВ-а. 
Комисија за јавне набавке благовремено и правилно је извршила отварање и оцјену понуда и 
о томе сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири); 
- „МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „АМ - ЂОГИЋ“ Д.О.О. ЖИВИНИЦЕ 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- ПУЗЗ „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ 

 да је благовремено запримљено 4 (четири) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) понуда; 
 
Комисија за јавне набавке је утврдила да су сви понуђачи доставили комплетну 
документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама. 
Комисија за јавне набавке је заказала Е – аукцију за дан, 04.03.2021. године са почетком у 
13:00h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки позвани сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 13:00h до 14:13h са Портала Е – набавке 
преузет је Извјештај о току и завршетку Е – аукције који садржи коначну ранг листу понуђача 
који су учествовали у Е – аукцији. Након преузетог Извјештаја о току и завршетку Е-аукције 
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-13-8/21 од 
05.03.2021. године који је заједно са Препоруком о избору најповољнијег понуђача (Извјештај 
о раду), број: 02/5-404-13-9/21 од 08.03.2021. године доставила Начелнику општине. 
 
Начелник општине Лопаре је на основу сљедеће ранг – листе  
 

Р. 
бр. 

Назив / име понуђача 
Цијена 

(без ПДВ-а) 
након е-аукције 

Проценат умањења 
укупне цијене након 
завршене Е - аукције 

1)  
„МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 137.000,00 КМ 22,92 %** 

2)  „АМ – ЂОГИЋ“ Д.О.О. ЖИВИНИЦЕ 137.800,00 КМ 22,4 %** 

3)  
ПУЗЗ „МАЈЕВИЦА - ТОБУТ“ са п.о. 
ЛОПАРЕ 164.800,00 КМ 9,45 %** 

4)  „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 208.000,00 КМ 0 % 

** Означава приближну вриједност процентуалног умањења након заокруживања на двије 
децимале. 
 
и на основу члана 64. став 1) тачка (б) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14) донио Одлуку којом је као најповољнији понуђач у предметном поступку 
изабрано ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ 
БИЈЕЉИНА. 
Одлука о избору најповољнијег понуђача достављена је свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке. 
 



Изабрани понуђач „Мајевица Путеви“ д.о.о. Бијељина доставио је дана 14.05.2021. године на 
Протокол Уговорног органа Допис, број: 63/21 од 07.05.2021. године којим одустаје од 
закључења уговора због заузетости капацитета. 
На основу члана 72. став 3) тачка (ц) Закона о јавним набавкама БиХ, Комисија је поново 
извршила анализу преостале три понуде и упутила Начелнику општине Препоруку за избор 
другорангираног понуђача као најповољнијег, број: 02/5-404-13-16/21 од 14.05.2021. године, 
којом предлаже да се уговор за предметну јавну набавку додијели другорангираном понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „АМ - ЂОГИЋ“ ЖИВИНИЦЕ. 
Начелник општине је на основу Препоруке Комисије за јавне набавке донио Одлуку о додјели 
уговора другорангираном понуђачу, број: 02/5-404-13-17/21 од 14.05.2021. године којом је 
уговор за предметну јавну набавку додијељен другорангираном Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „АМ - ЂОГИЋ“ ЖИВИНИЦЕ. 
Изабрани другорангирани Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „АМ - 
ЂОГИЋ“ ЖИВИНИЦЕ упутио је Допис Начелнику општине, број: 17/21 од 17.05.2021. године 
у коме наводи да није у прилици да закључи уговор о набавци и испоруци каменог агрегата 
за потребе санације макадамских застора, улица и локалних путева на подручју Општине 
Лопаре због заузетости свих својих капацитета. 
   
На основу напријед наведеног, Начелник општине одлучио je као у члану 2. ове Одлуке. 

 
 

   Н А Ч Е Л Н И К 
                                                          Радо Савић 
Доставити: 
1. ПУЗЗ „Мајевица - Тобут“ са п.о. Лопаре, 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 
 

 
  


