
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-17-13/22 
Датум; 07.04.2022. 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 у поступку јавне набавке радова 
Реконструкција и рехабилитација објекта ЈУ „Дјечији вртић Лопаре“ Лопаре 

ЛОТ1 - Набавка радова на замјени столарије (вањска и унутрашња) на објекту ЈУ „Дјечији 
вртић Лопаре“ Лопаре 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-17-11/22 од 07.04.2022. године да 
се уговор за набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији објекта ЈУ „Дјечији вртић Лопаре“ 
Лопаре: ЛОТ1 - Набавка радова на замјени столарије (вањска и унутрашња) на објекту ЈУ 
„Дјечији вртић Лопаре“ Лопаре додијели понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ КОРАЈ-ЧЕЛИЋ, на основу Понуде број: 27/22 од 10.03.2022. године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене е-аукције, износи 35.489,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а, односно 41.522,13 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(четрдесетједнахиљадапетстотинадвадесетдвије КМ и 13/100).  
 

III 
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави:  

- оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених копија 
документације и изјаве, а тиме 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, а у складу са захтјевима из тачке 3.2. 
тендерске документације; 

- оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених копија 
документације и изјава, а тиме и испуњеност услова из члана 47. став (1) тачка а) Закона о јавним 
набавкама БиХ, а у складу са захтјевима из тачке 3.4. тендерске документације. 
 

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 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 покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-17-
1/22 од 21.02.2022. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз подјелу предмета набавке на два лота. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-12-3-7/22 објављено је на Порталу јавних набавки дана 
21.02.2022. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 11/22 од 25.02.2022. 
године.  
Процијењена вриједност јавне набавке за ЛОТ1 износи 33.888,89 КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана 21.02.2022. 
године. Измјена тендерске документације извршена је и објављена дана 24.02.2022. године. 
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 15 (петнаест) понуђача. 
Измјену тендерске документације преузело је 11 (једанаест) понуђача. 
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-17-4/22 од 
11.03.2022. 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 за ЛОТ1 благовремено је пристигло 6 (шест) понуда и то: 

- „БРАЋА КАРИЋ“ Д.О.О. ЗЕНИЦА 
- „ПРИЗМА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „КРИСТАЛ“ Д.О.О. ЖИВИНИЦЕ  
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- „АСТРА ПЛАН“ Д.О.О. БРЧКО  
- „GOLDEN BAU“ Д.О.О. ЛОПАРЕ И „BAU S“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, дана 11.03.2022. године у 11:30h без 
присуства представника понуђача. Записник о отварању 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 понуда, потпис понуде и 
овјере, те је извршен преглед и провјера образаца и свих осталих докумената. На основу извршене 
провјере Комисија је утврдила сљедеће:  

 Понуђач „Призма“ д.о.о. Бијељина, група понуђача „Golden Bau“ д.о.о. Лопаре и „Bau S“ д.о.о. 
Бијељина и понуђач „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић су доставили уредне понуде у погледу тражене 
и достављене документације и самим тим не постоје разлози за искључење. 

 Понуда понуђача „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница није прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације предвидио услове личне способности 
понуђача. Тако су понуђачи били дужни, како би доказали своју личну способност, у саставу понуде 
доставити Изјаву о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набавкама, овјерену од стране 
надлежног органа. Уз наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и копије документације 
којом потврђују вјеродостојност достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које прописује 
члан 45. Закона, а што је предвиђено подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени услов 
прописан је и подтачком 4.1. тендерске документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. Понуђач 
„Браћа Карић“ д.о.о. Зеница је пропустио да у склопу своје понуде достави копије документације 
којом ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност услова из члана 45. Закона. Како је 
наведена документација била заједнички услов за оба лота, одбацују се понуде достављене и за 
ЛОТ1 и ЛОТ2, а све у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 Понуда понуђача „Кристал“ д.о.о. Живинице није прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације предвидио услове личне способности 
понуђача. Тако су понуђачи били дужни, како би доказали своју личну способност, у саставу понуде 
доставити Изјаву о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набавкама, овјерену од стране 
надлежног органа. Уз наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и копије документације 
којом потврђују вјеродостојност достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које прописује 
члан 45. Закона, а што је предвиђено подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени услов 



 

прописан је и подтачком 4.1. тендерске документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. Понуђач 
„Кристал“ д.о.о. Живинице је пропустио да у склопу своје понуде достави копије документације којом 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност услова из члана 45. Закона. Како је наведена 
документација била заједнички услов за оба лота, одбацују се понуде достављене и за ЛОТ1 и ЛОТ2, 
а све у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 Понуда понуђача „Астра План“ д.о.о. Брчко није прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације предвидио услове личне способности 
понуђача. Тако су понуђачи били дужни, како би доказали своју личну способност, у саставу понуде 
доставити Изјаву о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набавкама, овјерену од стране 
надлежног органа. Уз наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и копије документације 
којом потврђују вјеродостојност достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које прописује 
члан 45. Закона, а што је предвиђено подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени услов 
прописан је и подтачком 4.1. тендерске документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. Понуђач 
„Астра План“ д.о.о. Брчко је пропустио да у склопу своје понуде достави копије документације којом 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност услова из члана 45. Закона. Како је наведена 
документација била заједнички услов за оба лота, одбацују се понуде достављене и за ЛОТ1 и ЛОТ2, 
а све у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 
Комисија за јавне набавке, вршећи контролу рачунске исправности понуда уочила је рачунску грешку 
у понуди понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић, достављеној за ЛОТ1. Истоме је дана 18.03.2022. 
године путе електронске поште упућен захтјев за достављање писмене сагласности на извршену 
рачунску корекцију, број: 02/5-404-17-7/22. Понуђач „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић је у остављеном 
року, путем електронске поште доставио тражену сагласност, број: 33/22 од 21.03.2022. године. 
Упућени захтјев и достављена сагласност представљају саставни дио Записника о прегледу и оцјени 
понуда. 
Тендерском документацијом је предвиђено провођење Е – аукције. Комисија за јавне набавке је 
заказала Е – аукцију за дан 25.03.2022. 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 13:10h са Портала Е – набавке преузет је 
Извјештај о току и завршетку Е – аукције за ЛОТ1 који садржи коначну ранг листу понуђача који су 
учествовали на Е – аукцији, како слиједи: 
 

Р. 
бр. 

Назив / име понуђача 
Цијена 

(без ПДВ-а) након 
е-аукције 

Проценат умањења 
укупне цијене након 

завршене Е – аукције 
(приближна 
вриједност) 

1)  „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ-ЧЕЛИЋ 35.489,00 КМ 0,2% 

2)  
„GOLDEN BAU“ Д.О.О. ЛОПАРЕ И „BAU S“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 35.525,00 КМ 10,02% 

3)  „ПРИЗМА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 38.841,00 КМ 0% 

 
По окончању е-аукције и преузетог извјештаја Комисија за јавне набавке извршила је анализу цијена 
постигнутих након е-аукције. На основу креиране ранг – листе понуђача који су учествовали на е-
аукцији утврђено је да цијена најповољније понуде премашује процијењену вриједност лота на који 
се односи и то према сљедећој табели:  

Бр. 
лота Проц. вриједност 

Цијена постигнута 
након е-аукције 
(најповољнија) 

РАЗЛИКА 

 
ЛОТ1 

33.888,89 КМ, без ПДВ-а 35.489,00 КМ, без ПДВ-а 1.600,11 КМ, без ПДВ-а 

39.650,00 КМ, са ПДВ-ом 41.522,13 КМ, са ПДВ-ом 1.872,13 КМ, са ПДВ-ом 

 



 

Комисија за јавне набавке је дана 30.03.2022. године Одјељењу за финансије Општинске управе 
општине Лопаре упутила Захтјев за могућност издвајања додатних средстава, број: 02/5-404-17-9/22. 
Одјељење за финансије доставило је дана 06.04.2022. године Одговор на захтјев, број: 06/1-40-3/67 
од 06.04.2022. године у коме се наводи да се у буџету општине Лопаре могу издвојити додатна 
средства за потребе предметне набавке. Средства се могу издвојити са позиције капиталних 
инвестиција. 
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о прегледу и оцјени понуда, број: 02/5-404-17-10/22 
од 07.04.2022. године који је заједно са Препоруком о избору најповољнијег понуђача (Извјештај о 
раду), број: 02/5-404-17-11/22 од 07.04.2022. 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 6 (шест); 

 да је благовремено запримљено 6 (шест) понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) понуда; 

 Понуде понуђача „Призма“ д.о.о. Бијељина, групе понуђача „Golden Bau“ д.о.о. Лопаре и „Bau 
S“ д.о.о. Бијељина и понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић испуњавају све услове тражене 
тендерском документацијом и исте могу бити предмет вредновања. 

 Понуде понуђача „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница, „Кристал“ д.о.о. Живинице и „Астра План“ д.о.о. 
Брчко не испуњавају услове тражене тендерском документацијом, због чега су оцијењене као 
неприхватљиве. 
 

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.  
Из наведених разлога, прихваћена је Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-17-11/22 
од 07.04.2022. године, те је одлучено 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. и 101. Закона о јавним набавкама. 

 

                 Н А Ч Е Л Н И К 
                                                           Радо Савић 
Доставити: 
 

1. „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница, 
2. „Призма“ д.о.о. Бијељина, 
3. „Кристал“ д.о.о. Живинице, 
4. „Папилон“ д.о.о. Корај - Челић, 
5. „Астра План“ д.о.о. Брчко, 
6. „Golden Bau“ д.о.о. Лопаре (представник групе понуђача), 
7. Евиденцији и 
8. Архиви. 


