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Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
       Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-53-8/21 
Датум, 25.06.2021. године 
 
На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине („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), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 02/5-404-53-7/21 од 24.06.2021. године, у 
поступку јавне набавке робе - водоматеријал за санацију штете на водоводним инсталацијама 
насталој од кишних падавина на подручју насељеног мјеста Лопаре, Начелник општине д он ос и   
 

- ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА- 
Преговарачки поступак без објаве обавјештења 

 
Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-53-7/21 од 24.06.2021. године и 
Уговор за јавну набавку робе - водоматеријал за санацију штете на водоводним инсталацијама 
насталој од кишних падавина на подручју насељеног мјеста Лопаре, додјељује се Понуђачу 
ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ Михајло Тошић и Маја Остојић с.п. ЛОПАРЕ, 
Понуда број: 66/21 од 24.06.2021. године, за понуђену цијену у износу од 10.251,28 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а, односно 11.994,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
једанаестхиљададеветстотинадеведесетчетири и 00/100 КМ), као најбоље оцијењеном понуђачу.  
 

Члан 2. 
Приједлог уговора о набави доставиће се на потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове Одлуке, у 
складу са чланом 98. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

Члан 3. 
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општине Лопаре. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на web-страници општине Лопаре, 
истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 
чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 5. 

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. 
 

Образложење  
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-
53-1/21 од 17.06.2021. године. 
Јавна набавка је проведена путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци. 
Процијењена вриједност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а је 10.256,41 КМ. 
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Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-53-3/21 од 
17.06.2021. године. 
Комисија за јавну набавку доставила је дана 24.06.2021. године записник о оцјени понуда и 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02/5-404-53-7/21 од 24.06.2021. године, у 
поступку јавне набавке робе - водоматеријал за санацију штете на водоводним инсталацијама 
насталој од кишних падавина на подручју насељеног мјеста Лопаре. 
У наведеном поступку јавне набавке, Комисија се руководила Законом о јавним набавкама, тачније 
чланом 21. тачка д) Закона о јавним набавкама. Овај Преговарачки поступак је покренут из разлога 
крајње хитности проузроковане непредвиђеним околностима изазваним елементарним 
непогодама (обилна киша) које су изазвале поплавни талас Јабланичке ријеке и ријеке Гњице. 
Усљед надолажења водених токова дошло је до озбиљних оштећења и прекида на транспортним 
цјевоводима. Сходно наведеноме, овакво стање проузроковало је сљедеће: 

- Један дио домаћинстава остао је без водоснабдијевања, те је неопходно што прије 
оспособити водоводну мрежу. 
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке благовремено и 
правилно извршила отварање и оцјену запримљених 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 је неблаговремено запримљено 0 (нула) понуда; 

 Понуда Понуђача ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ Михајло Тошић и Маја 
Остојић с.п. ЛОПАРЕ испуњава све услове тражене у тендерској документацији и иста може 
бити предмет вредновања; 

 Није било 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, у складу са 
критеријумима из Тендерске документације. 
Позвани понуђач је у складу са тендерском документацијом до термина предвиђеног за предају 
понуде доставио своју почетну понуду. Комисија за јавне набавке је након прегледа и оцјене 
почетне понуде обавила преговоре са овлаштеним представником понуђача, по питању начина 
извршења уговора, посебностима техничке спецификације, могућим ризицима и критичним 
тачкама у процесу извршења уговора, цијени, условима и начину плаћања, року испоруке робе и 
другим питањима која су у вези са предметним робама. Позвани кандидат је такође на записник 
изјавио да се његова почетна понуда има сматрати и коначном понудом, те да прихвата све 
услове из понуђеног нацрта уговора, тако да се фаза достављања коначних понуда није посебно 
проводила. 
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: 
 

Назив / име понуђача 
Понуђена 

цијена 
(без ПДВ-а) 

Понуђени 
попуст 

Цијена са 
урачунатим 

попустом 
(без ПДВ-а) 

1)  

ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ 
Михајло Тошић и Маја 
Остојић с.п. ЛОПАРЕ 10.251,28 КМ не 10.251,28 КМ 
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Изабрани понуђач ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ Михајло Тошић и Маја Остојић 
с.п. ЛОПАРЕ је изабран примјењујући критеријум најниже цијене и његова понуда у потпуности 
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом.  
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено 
је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања 
обавјештења о додјели уговора. 
 
                 Н А Ч Е Л Н И К 
                                                           Радо Савић 
Доставити: 

1. Учеснику у поступку, 
2. евиденцији и 
3. архиви 


