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ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Доњи Жабар
Година XXVI – Број 3 Уторак,16. април 2019. године
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу члана 18. став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), а у складу са чланом 2. тачка 3. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14), и чл. 2. став 3. и чл. 4. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/14),
начелник општине Доњи Жабар је донио

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке: набавка роба и пружање услуга одржавања
уличне расвјете на подручју општине Доњи Жабар у 2019.години
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке роба и пружање услуга: одржавања
уличне расвјете на подручју општине Доњи Жабар у 2019.години, у оквиру Плана јавних
набавки за 2019.годину, под 1.РОБЕ-редни број 1.6 одржавање јавне расвјете и семафора,
Шифра ЈРЈН 50232000-0, путем Директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност јавне набавке износи 3.100,00 КМ, (словима: три хиљаде и 100
КМ) уз додати ПДВ.
Ова набавка се финансира из средстава буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину.
Јавна набавка ће се провести путем Директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Члан 3.
Тендерски документ-истраживање тржишта, писмени захтјев понуђачу за достављање
понуде сачиниће Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту
животне средине и заштиту на раду.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Оцјену понуде/а извршиће начелник општине.
Члан 6.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.
Број: 02-404-8/19
6. март 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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На основу члана 18. став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), а у складу са чланом 2. тачка 3. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14), и чл. 2. став 3. и чл. 4. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/14),
начелник општине Доњи Жабар је донио

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке роба: моторно гориво
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке роба: „Набавка моторног горива за
потребе Општинске управе општине Доњи Жабар“, укупне процијењене вриједности
набавке у износу од 5.000,00 КМ, (словима: петхиљада/00 КМ), без урачунатог ПДВ-а, и то:
Редни број

Врста моторног горива

јединица мјере

1.
2.

„еуро дизел“
„БМБ-95 октана“

литар
литар

процијењена
количина
2000
500

Члан 2.
Јавна набавка ће се провести путем Директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Члан 3.
Средства за јавну набавку из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету општине
Доњи Жабар за 2019. годину, Економски код 412630 - Расходи по основу утрошка горива у
износу од 5.000 КМ, означено у Плану јавних набавки за 2019.годину као 1.РОБЕ, тачка 1.3.
Набавка горива, Шифра-ЈРЈН 09130000-9.
Члан 4.
Тендерски документ – на основу истраживања тржишта, писмени захтјев понуђачу за
достављање понуде сачиниће начелник општине у року од три дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 5.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Са одабраним понуђачем закључиће се уговор о продаји горива.
Члан 6.
Оцјену понуде/а извршиће начелник општине.
Члан 7.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.
Број: 02-404-1-1/19
8. март 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

______________________
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр.97/16), чл. 17. и 87. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“,број 39/14), и чл. 65. став (1) Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар, број 9/17), начелник општине, доноси
ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке радова-одржавање и заштита локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у
2019.години
Страна 2
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I
Приступа се поступку јавне набавке радова – одржавање и заштита локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у
2019.години-предвиђена Планом јавних набавки за 2019.годину под редним бројем
2.УСЛУГЕ – 2.2. Одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева-текуће
одржавање осталих објеката друмског саобраћаја, ЈРЈН 45233141-9, која обухвата:
1. санацију ударних рупа са правилним засијецањем ивица са битуменом
2. набавку,насипање и планирање природног шљунка са грејдерисањем
3. планирање и грејдерисање макадамских путева.
II
Процијењена вриједност јавне набавке је до 15.000,00 КМ са ПДВ-ом.
Изабрани понуђач дужан је вршити уговорене услуге из тачке I. по потреби и по налогу
уговорног органа, током 2019.године, за сваки појединачни случај у оквиру уговореног
износа услуга.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбијеђена су у буџету општине Доњи Жабар за
2019.годину, економски код 412520-Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских
објеката-објеката друмског саобраћаја.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев, у складу са законом.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-404-10/19
9. април 2019.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чл.5. и 6. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр.90/14) и члана 5. став 2. тачка
б) Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 12/14), начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку директног споразума
Члан 1.
Прихвата се као најповољнија понуда понуђача “ДРАНИК"д.о.о. за пројектовање, промет
и услуге Пелагићево, број понуде 01/19 у поступку јавне набавке роба директног
споразума- пружање услуга одржавања уличне расвјете на подручју општине Доњи Жабар
у 2019. години, за понуђену цијену у укупном износу од 2620,85 КМ без ПДВ-а, односно
3066,40 са ПДВ-ом, па се наведеном Понуђачу додјељује Уговор.
Средства за јавну набавку из става 1.овог члана планирана су и обезбијеђена у Буџету
општине Доњи Жабар за 2019.годину-економски код 412520-Расходи за текуће одржавање
осталих грађевинских објеката-трошкови одржавања уличне расвјете и семафора.
Члан 2.
О појединачним поруџбама за пружање услуга из члана 1.ове Одлуке, састављању
записника и вођењу евиденција о благовремености и уредности извршења тих послова
стараће се Драгиња Ђорђић Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности,
заштиту животне средине и заштиту на раду у Општинској управи Доњи Жабар и о томе
извјештавати начелника општине.
Страна 3
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику опшине
Доњи Жабар“.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке роба и
пружање услуга одржавања уличне расвјете на подручју општине Доњи Жабар у
2019.години број 02-404-8/19 од 6.3.2019.године. Процијењена вриједност јавне набавке,
без ПДВ-а је 3.100,00 КМ.
Писмени захтјев, након испитивања тржишта упућен је понуђачу “ДРАНИК"д.о.о. за
пројектовање, промет и услуге Пелагићево, који је доставио понуду која је прихватљива.
Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, те
чл.5. и 6. Правилника о поступку директног споразума ( Службени гласник БиХ бр.90/14),
и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14)одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Није прописана могућност изјављивања жалбе у поступку
директног споразума.
Број: 02-404-8-1/19
11. април 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић

______________________
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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чл.5. и 6. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр.90/14) и члана 5. став 2. тачка
б) Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 12/14), начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку директног споразума
Члан 1.
Прихвата се Понуда понуђача „Дане Комерц“ д.о.о. Брчко-ПЈ „Богићевић Петрол“
Лончари, Вука Караџића 41, ЈИБ:4600023040010,ПИБ: 600023040010, број понуде 01/19 од
8.4. 2019. године у поступку јавне набавке набавке „Набавка моторног горива за потребе
Општинске управе општине Доњи Жабар за 2019.годину“ по захтјеву за понуду број 02404-1/19 од 4.4.2019.године, путем директног споразума, за понуђену цијену у укупном
износу од 4.662,40 без ПДВ-а, односно 5.455,00 КМ са ПДВ-ом, па се наведеном Понуђачу
додјељује Уговор.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Понуђачу „Дане Комерц“
д.о.о. Брчко-ПЈ „Богићевић Петрол“ Лончари, у року од седам дана од дана доношења ове
Одлуке.
Члан 3.
За израду уговора задужује се секретар Скупштине општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику опшине
Доњи Жабар“.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке роба:
„Набавка моторног горива за потребе Општинске управе општине Доњи Жабар за
2019.годину“, број 02-404-1/19 од 8.3.2019.године. Процијењена вриједност јавне набавке
без ПДВ-а је 5.000,00 КМ.
Страна 4
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Писмени захтјев, након испитивања тржишта упућен је понуђачу „Дане Комерц“ д.о.о.
Брчко-ПЈ „Богићевић Петрол“ Лончари, који је у року доставио понуду која је прихватљива.
Уговорни орган ће позвати изабраног добављача ради закључења уговора којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку сходно захтјевима
уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским прописима који
регулишу поступке уговарања.
Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, те
чл.5. и 6. Правилника о поступку директног споразума ( Службени гласник БиХ бр.90/14),
и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14)одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Није прописана могућност изјављивања жалбе у поступку
директног споразума.
Број: 02-404-1-2/19
12. април 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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На основу чл.59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр.97/16) и чл. 100.ст.3. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
бр.39/14) Начелник општине Доњи Жабар, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
1. Усваја се жалба понуђача Д.о.о. „Астра План“ Брчко од 29.03.2019.године
изјављена на одлуку Начелника општине Доњи Жабар
бр. 02-404-25/18 од
19.03.2019.године којом је D.O.O. „Rasimgradnja“ Gradačac по понуди бр. 5/19 од
15.02.2019.године изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радовасанација и адaптација пословно-административног објекта у Доњем Жабару ( ул. Николе
Тесле бр.37, поновљени поступак, број набавке:02-404-25/18) по укупној цијени понуде од
353.656,99КМ са ПДВ-ом, односно 302.270,93 КМ без ПДВ-а, као основана.
2. Поништава се одлука Начелника општине Доњи Жабар бр. 02-404-25/18 од
19.03.2019.године којом је D.O.O. „Rasimgradnja“ Gradačac по понуди бр. 5/19 од
15.02.2019.године изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радовасанација и адaптација пословно-административног објекта у Доњем Жабару ( ул. Николе
Тесле бр.37, поновљени поступак, број набавке:02-404-25/18) по укупној цијени понуде од
353.656,99КМ са ПДВ-ом, односно 302.270,93 КМ без ПДВ-а.
3. Бира се Д.о.о. „Астра План“ Брчко по понуди од 15.02.2019.године као
најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова- санација и адaптација пословноадминистративног објекта у Доњем Жабару ( ул. Николе Тесле бр.37, поновљени поступак,
број набавке:02-404-25/18) по укупној цијени понуде од 355.398,49 KM са ПДВ-ом односно
( 303.759,08 КМ без ПДВ-а).
4. Са најповољнијијим понуђачем, Д.о.о. „Астра План“ Брчко, закључиће се уговор о
извођењу радова у складу са законом.

Образложење
Дана 19.03.2019.године Начелник општине Доњи Жабар је донео одлуку о избору
најповољнијег понуђача којом је у поступку јавне набавке радова- санација и адaптација
пословно-административног објекта у Доњем Жабару( ул. Николе Тесле бр.37, поновљени
поступак, број набавке:02-404-25/18) изабрао понуђача D.O.O. „Rasimgradnja“ Gradačac као
најповољнијег понуђача по укупној цијени понудеод 353.656,99КМ са ПДВ-ом, односно
302.270,93 КМ без ПДВ-а, применом критеријума-најнижа укупна цијена понуде.
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Дана 29.03.2019.године понуђач Д.о.о. „Астра План“ Брчко изјављио је жалбу на
наведену одлуку.
Жалба је благовремена, допуштена, изјављена од овлаштеног лица и основана.
Жалилац у жалби наводи да је понуда понуђача D.O.O. „Rasimgradnja“ Gradačac
требала бити, применом чл. 68.ст.4. тачке ф) и и) Закона о јавним набавкама, одбачена јер
понуђач D.O.O. „Rasimgradnja“ Gradačac није попунио све ставке предмјера радова а што је
био дужан у складу са законом и захтевима из тендерске документације ( тачке 5.10 и 5.11.
тендерске документације).
Разматрајући жалбу, уговорни орган је утврдио да је жалба основана и да је
уговорни орган погрешно применио Закон о јавним набавкама јер није понуду понуђача,
D.O.O. „Rasimgradnja“ Gradačac, одбацио као непотпуну јер именовани понуђач није
попунио све ставке предмера радова, тачније ставке под редним бројевима 12. и 13. на
страни 33. тендерске документације, а што је био дужан у складу са захтевом из тендерске
документације ( тачке 5.10. и 5.11 тендерске документације бр. 02-404-25/18 од
27.12.2018.године) и Законом о јавним набавкама.
У поступку по жалби, уговорни орган је поново извршио оцјену понуда са
становишта прихватљивости понуда и:
- одбацио понуду понуђача D.O.O. „Rasimgradnja“ Gradačac примјеном чл.
68.ст.4.тачка и) Закона о јавним набавкама,
-одбацио понуду понуђача Д.о.о. „Ракић-Грозданић“ Вукосавље примјеном одредбе
чл. 68.ст.4. тачка г) Закона о јавним набавкама јер исти није доставио сагласност на
исправљену рачунску грешку иако је уредно обавијештен.
Уговорни орган је поново извршио рангирање квлификованих понуда према
критеријуму-најнижа цијена на следећи начин:
1. Д.о.о. „Астра План „ Брчкo по укупној цијени понуде од 355.398,49 KM са ПДВ-ом
( 303.759,08 КМ без ПДВ-а)
2. конзорциј: Д.о.о. „Винковић“ Оштра Лука, Магнет д.о.о. Брчко и „ТЕРМО ВЕНТ
ИНЖИЊЕРИНГ“д.о.о. Брчко по укупној цијени понуде од 493.480,59КМ са ПДВом ( 421.778,28 КМ без ПДВ-а).
На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом чл.64.ст.1. тачка б)
и чл. 100.ст.3. Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Сваки понуђач који има легитимни интерес за конкретан уговор о јавној набавци и
који сматра да је уговорни орган у току поступка доделе уговора прекршио једну или
више одредби Закона о јавним набавкама и/или подзаконских аката има право уложити
жалбу уговорном органу у року од 5 (пет) дана од дана достављања овог решења.Жалба се
изјављује Уреду за разматрање жалби са седиштем у Бања Луци, путем уговорног органа,
општине Доњи Жабар у писaној форми, директно или преопрученом поштанском
пошиљком, на адресу:Трг младости бр.2,76273 Доњи Жабар.Накнада за жалбу се плаћа у
износу од 3.500,00КМ у корист буџета институција БиХ. Накнада за жалбу је неповратна у
случају неосноване жалбе.
Број:02-404-25-1/18
4.4.2019.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
38. Одлука о покретању поступка јавне набавке: набавка роба и пружање услуга
одржавања уличне расвјете на подручју општине Доњи Жабар у 2019.години
39. Одлука о покретању поступка набавке роба: моторно гориво
40. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-одржавање и заштита
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи
Жабар у 2019.години
41. Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума-пружање услуга
одржавања уличне расвјете на подручју општине Доњи Жабар у 2019. Години
42. Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума-Набавка моторног
горива за потребе Општинске управе општине Доњи Жабар за 2019.годину“
43. Рјешење о усвајању жалбе понуђача Д.о.о. „Астра План“ Брчко, поништавању
одлуке Начелника општине Доњи Жабар бр. 02-404-25/18 од 19. 3. 2019. године и
избору д.о.о. „Астра План“ Брчко по понуди од 15.02.2019.године као најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке радова-санација и адaптација пословноадминистративног објекта у Доњем Жабару (ул. Николе Тесле бр.37, поновљени
поступак

Уторак, 16. април 2019.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 3/19
Издавач: Општина Доњи Жабар, Одговорни уредник: Митар Митровић, дипломирани
правник; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-100. „Службени гласник
општине Доњи Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар:
562-011-00000765-86 отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчком.
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