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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ДОЊИ  ЖАБАР  

Број:02-404-9/22 

Датум: 28.02.2022.год. 

 

На основу чл.59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21), чл.70.ст.1.Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, бр. 39/14) и чл. 35. Правилника о јавним набавкама роба, радова и услуга 

(“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11), Начелник општине Доњи 

Жабар, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ  

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

 Бира се D.O.O. „Viena tour“ Lončari ,  по понуди бр. 1 од 23.02.2022.године  као 

најповољнији понуђач у поступку јавне набавке  услуга-превоз ученика Основне школе 

„Доњи Жабар“ Доњи Жабар у периоду од 01.03.2022.-30.06.2022.године ( број 

набавке:02-404-9/22) по укупној цени понуде у износу од  17.435,88 КМ без ПДВ-а ( 

20.400,00 КМ са ПДВ-ом), односно 300,00 КМ са ПДВ-ом по једном школском дану. 

 Са најповољнијим понуђачем закључиће се оквирни споразум на период  од 

01.03.2022.-30.06.2022.године. 

 

  

 Образложење 

Дана 22.02.2022.године на порталу јавних набавки под бројем: 1392-7-2-4-3-2/22 

објављено је обавештење о набавци услуга-превоз ученика Основне школе „Доњи 

Жабар“ Доњи Жабар у периоду од 01.03.2022.-30.06.2022.године. 

Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтева за 

достављање понуда са закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем. 

Конкурентски захтев је објављен на порталу јавних набавки.Позив за преузимање  

конкурентског захтева је достављен тројици понуђача.  До крајњег рока за достављање 

понуда, 28.02.2022. године до 13:00 часова, достављенa je само понуда понуђача  

D.O.O. „Viena tour“ Lončari. Према критеријуму најнижа цена, комисија за јавне 

набавке је извршила рангирање понуђача на следећи начин:  

1. D.O.O. „Viena tour“ Lončari по укупној цени понуде  од  17.435,88 КМ КМ 

без ПДВ-а (20.400,00  КМ са ПДВ-ом), односно 300,00 КМ са ПДВ-ом по 

једном школском дану. 

Након оцене и евалуације понуда, комисија за јавну набавку је утврдила да је 

понуда понуђача  D.O.O. „Viena tour“ Lončari  квалификована и прихватљива за 

уговорни орган, те предложила Начелнику општине Доњи  Жабар да са именованим 

понуђачем закључи оквирни споразум према појединачној цени превоза која је  

наведена у понуди понуђача.  

На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом чл.64.ст.1.тачка 

б) и чл. 70.ст.3. Закона о јавним набавкама БиХ(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), 

одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
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Поука о правном средству: 

 Против ове одлуке  може се изјавити жалба у року од 5(пет) дана од дана 

достављања исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми, директно или 

препорученом поштанском пошиљком. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Перо Павловић, дипл.економиста 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

1.на интернет страницу  

општине Доњи Жабар 

2.евиденцији 

3. D.o.o. „Viena Tour“ Lončari 

4.а/а 

 

 

 

 

 

 

 


