
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-33-9/22 
Датум; 27.04.2022. 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 услуга 
 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-33-8/22 од 26.04.2022. године да се 
уговор за набавку услуга: Кошење – уређење путног појаса поред локалних путева на подручју 
општине Лопаре, додијели Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ БИЈЕЉИНА, на основу Понуде број: 21/22 од 11.04.2022. године. 

II 
Укупна вриједност предметне набавке износи 42.564,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 49.799,88 
КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: четрдесетдеветхиљадаседамстотинадеведесетдевет КМ и 
88/100). 
 

III 
Изабрани понуђач је у саставу 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 покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-33-
1/22 од 25.03.2022. године. 
Јавна набавка проведена је путем Конкурентског захтјева за достављање понуда, уз предвиђено 
провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-2-26-3-11/22 објављено је на Порталу јавних набавки дана 
25.03.2022. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 42.735,04 КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана 25.03.2022. 
године.  
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 12 (дванаест) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-33-3/22 од 
12.04.2022. 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 благовремено је пристигло 2 (двије) понуде и то: 

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

Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, дана 12.04.2022. године у 11:30h уз 
присуство представника понуђача „ГМ - ПРОМ“ д.о.о. Бијељина. 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 понуда и 
овјере, те је извршен преглед и провјера образаца и свих осталих докумената. На основу извршене 
провјере Комисија је утврдила сљедеће:  

 Понуђач „Мајевица путеви“ д.о.о. Бијељина је доставио уредну понуду у погледу тражене и 
достављене документације и самим тим не постоје разлози за искључење. 

 Понуда понуђача „ГМ - ПРОМ“ д.о.о. Бијељина није прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.5. тендерске документације предвидио услове техничке и професионалне 
способности које су понуђачи били дужни да испуне. Тако су понуђачи били дужни доставити доказ 
да имају на располагању сљедећу опрему неопходну за континуиран, несметан и прије свега 
оптималан процес извођења услуга: 

 3 (три) трактора или друга специјализована возила сличне намјене, минималне снаге 70 kW; 

 2 (два) тарупа минималне ширине 1 m (радни захват); 

 1 (један) таруп кранско - телескопски минималне ширине 1 m (радни захват); 

 3 (три) ручна тримера на моторни погон; 

 3 (три) моторне тестере – моторке; 

 1 (једно) теретно моторно возило носивости до 1000 kg (PICK UP, CADDY или слично). 
Како би доказали да располажу опремом која им је неопходна за континуиран, несметан и прије свега 
оптималан процес извођења услуга, понуђачи су били дужни доставити:  

 овјерене копије важећих саобраћајних дозвола за возила која учествују у саобраћају 
(трактори или друга специјализована возила сличне намјене и тражено теретно моторно 
возило) и  

 овјерене копије важећих употребних дозвола за опрему (тарупи, ручни тримери на моторни 
погон и моторне тестере - моторке). 

Дакле, понуђачи су између осталога требали доказати да располажу са 2 (два) тарупа минималне 
ширине радног захвата 1 m. Понуђач „ГМ – ПРОМ“ д.о.о. Бијељина је у саставу своје понуде 
доставио употребну дозволу само за један таруп – „Нагибно бочни таруп“. Наведена употребна 
дозвола је достављена у два примјерка, оба овјерена. Јасно је да се ради о истој употребној 
дозволи, јер су оба примјерка употребне дозволе заведена под истим бројем: 355/22 од 11.03.2022. 
године. Карактеристике тарупа су идентичне на оба примјерка употребне (назив производа, 
произвођач, модел, фабрички број/година, маса, радни захват). Употребна дозвола је издата од 
стране д.о.о. „Заштита, екологија и пројектовање“, Бијељина. Како би се отклонила свака сумња, 
Комисија је контактирала наведено предузеће и добила потврду да није могуће да се двије 
различите употребне дозволе протоколишту под истим бројем. Дакле, понуђач у својој понуди није 
доказао да има на располагању 2 (два) тарупа, него је доставио употребну дозволу само за један 
таруп (у два примјерка).  
Понуђач „ГМ – ПРОМ“ д.о.о. Бијељина је такође пропустио да изјаве из члана 45. и 52. Закона о 
јавним набавкама попуни у складу са формом која је дата у саставу тендерске документације – Анекс 
4 и Анекс 5, а све у складу са Упутством за припрему модела тендерске документације и понуда 
(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14 и 20/15). Тако је понуђач пропустио да у наведеним изјавама 
наведе број Обавјештења о набавци. Навођењем само назива предмета јавне набавке, без 
попуњавања података о броју обавјештења о набавци није могуће сасвим јасно идентификовати на 
који поступак јавне набавке се понуда односи.  
Из свих напријед наведених разлога, Комисија за јавне набавке је оцијенила да понуда понуђача „ГМ 
– ПРОМ“ д.о.о. Бијељина није прихватљива, односно није припремљена у складу са тендерском 



 

документацијом за предметну набавку, због чега се одбацује у складу са чланом 68. став (4) тачка и) 
Закона о јавним набавкама БиХ. 
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: 02/5-404-33-7/22 од 26.04.2022. године и Препоруку о избору најповољнијег понуђача (Извјештај 
о раду), број: 02/5-404-33-8/22 од 26.04.2022. 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 2 (двије); 

 да је благовремено запримљено 2 (двије) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) понуда; 

 Понуда понуђача „Мајевица путеви“ д.о.о. Бијељина испуњава све услове тражене 
тендерском документацијом и иста може бити предмет вредновања. 

 Понуда понуђача „ГМ – ПРОМ“ д.о.о. Бијељина не испуњава услове тражене тендерском 
документацијом, због чега је оцијењена као неприхватљива. 

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: 02/5-404-33-8/22 од 
26.04.2022. године, те је одлучено као у диспозитиву Одлуке. 
 
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. „ГМ - ПРОМ“ д.о.о. Бијељина, 
3. Евиденцији и 
4. Архиви. 


