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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-79-8/21 
Датум; 05.11.2021. 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: 02/5-404-79-7/21 од 03.11.2021. године да 
се уговор за јавну набавку услуга зимског одржавања (чишћење снијега) градских улица и 
локалних и некатегорисаних путева на подручју Општине Лопаре, додијели Понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ БИЈЕЉИНА, на основу Понуде, 
број: 43/21 од 25.10.2021. године, која је у Уговорном органу запримљена дана 27.10.2021. године 
у 08:20h и протоколисана под бројем: 02/5-4211. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке износи 43.282,25 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
50.640,24 КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: педесетхиљадашестстотиначетрдесет и 24/100 
конвертибилних марака). 

 
III 

Изабрани понуђач је у склопу своје понуде доставио сву тражену документацију, чиме се 
ослободио обавезе накнадног достављања исте.  
 

IV 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Понуђачу најкасније у року од 10 
(десет) од дана окончања поступка јавне набавке, у складу са чланом 89. став (3) Закона о јавним 
набавкама БиХ.  

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу протеком жалбеног рока, односно по доношењу одлуке по изјављеној 
жалби 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 услуга зимског одржавања (чишћење снијега) градских улица и локалних и 
некатегорисаних путева на подручју Општине Лопаре, покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-79-1/21 од 11.10.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Конкурентског захтјева за достављање понуда, уз предвиђено 
провођење е-аукције. 
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Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-2-74-3-27/21 објављено је на Порталу јавних набавки 
дана 11.10.2021. године. 
Процијењена вриједност средстава потребних за реализацију јавне набавке износи 43.305,00 КМ, 
без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана 11.10.2021. 
године и поред тога упутио Позив на преузимање тендерске документације са Портала јавних 
набавки сљедећим понуђачима: „Мајевица Путеви“ д.о.о. Бијељина, ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са 
п.о. Лопаре и „Јовић С & Д“ д.о.о. Угљевик. 
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 8 (осам) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-79-3/21 од 
27.10.2021. 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 пристигла 1 (једна) понуда и то: 

- „МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
 

Комисија је извршила јавно отварање пристигле понуде, дана 27.10.2021. године у 11:30h без 
присуства представника понуђача. Записник о отварању понуда је благовремено достављен 
понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке. 
Комисија је извршила провјеру комплетности и исправности понуде 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:  

 Понуда понуђача „Мајевица Путеви“ д.о.о. Бијељина је прихватљива према облику, 
садржају и потпуности, достављена је на начин и у року који је одређен тендерском 
документацијом и садржи све тражене доказе. 
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 доставила је Начелнику општине Записник о прегледу и оцјени понуда, 
број: 02/5-404-79-6/21 од 03.11.2021. године и Препоруку за избор најповољнијег понуђача 
(Извјештај о раду), број: 02/5-404-79-7/21 од 03.11.2021. године, у предметном поступку јавне 
набавке. 
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 1 (једна); 

 да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) понуда; 

 Понуда понуђача ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ 
БИЈЕЉИНА испуњава све услове тражене у тендерској документацији и иста 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 приспјеле понуде, сходно 
критеријима из Тендерске документације. 



3 

 

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 и 
интерним актима и Тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је 
да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже цијене, како слиједи: 
 

Редни 
број 

Назив / име понуђача 
Понуђена цијена 

(без ПДВ-а) 
Понуђена цијена 

(са ПДВ-ом) 

1)  
„МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 43.282,25 КМ 50.640,24 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 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке, у 
складу са чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама. 

 

                 Н А Ч Е Л Н И К 
                                                           Радо Савић 
Доставити: 
1. „Мајевица Путеви“ д.о.о. Бијељина, 
2. Евиденцији и 
3. а/а. 

 


