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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
ДОЊИ  ЖАБАР  

 

ТргМладости–бр.2,76273Доњи Жабар,тел/факс:054/875-100,875-076,E-mail:s.orasje@teol.net 
 
Број:02-404-18/17 
Датум: 30.08.2017.год. 
 

На основу чл.54.,59. и 82.ст.3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16), 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. “Dejokop” Bok по понуди од 14.08.2017.године као 
најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова-израда вањског уређења 
око основне школе у Месној заједници Лончари (број набавке 02-404-18/17) по 
укупној цени од 33.080,56КМ са ПДВ-ом ( 28.273,98КМ без ПДВ-а). 
 Са најповољнијим понуђачем закључиће се оквирни споразум у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ. 
  

 Образложење 
 

Дана 10.08.2017.године у 12:09 часова на Порталу јавних набавки БиХ под 
бројем: 1392-7-3-16-3-5/17 и на огласној табли општине Доњи Жабар дана 
11.08.2017.године, објављено је обавештење о набавци радова-израда вањског 
уређења око основне школе у Месној заједници Лончари. 

Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског 
захтева за доставу понуда. Конкурентски захтев за доставу понуда је објављен на 
порталу јавних набавки у систему “Е-набавке”. Тројици понуђача и то: D.O.O. 
“Dejokop” Bok, D.o.o. “Vudrag” Brod и Водопривредно друштво „Ушће Босне“ а.д. 
Шамац је упућен  позив за преузимање тендерске документације-конкурентског 
захтева из система “Е-набавке”. До крајњег рока за достављање понуда, 
17.08.2017.године до 10:00 часова, достављене су две понуде: понуђач  D.O.O. 
“Dejokop” Bok по укупној цени понуде од 33.080,56КМ са ПДВ-ом ( 28.273,98КМ 
без ПДВ-а)  и понуђач D.D. “Galaks-niskogradnja“ Brčko по укупној цени понуде од 
41.839,80КМ са ПДВ-ом (35.760,52КМ без ПДВ-а). Неблаговремених понуда није 
било. 
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Након прегледа квалификације понуда, комисија за предметну јавну набавку је 
утврдила да су обе достављене понуде квалификоване, али да је понуда понуђача 
D.O.O. “Dejokop” Bok неприродно ниска јер је за 20% нижа од цене 
другорангиране квалификоване понуде  (41.839,80КМ-20%    33.471,84КМ), те 
предложила Начелнику општине Доњи Жабар да од понуђача D.O.O. “Dejokop” 
Bok тражи писмено образложење неприродно ниске цене. 

У складу са одредбом члана17.ст.7.тачка б) Упутства за припрему модела 
тендерске документације, а на предлог комисије за јавне набавке,Начелник 
општине Доњи је од понуђача D.O.O. “Dejokop” Bok тражио писмено објашњење 
понуђене цене које ће садржавати детаљну калкулацију цена којом ће се приказати 
састав цене по свакој ставци из предмера радова. 

Увидом у одговор понуђача D.o.o. “Dejokop” Bok на образложење понуђене 
цене  од 23.08.2017.године, утврђено је да се наведени понуђач изјаснио да остаје 
при својој цени од 33.080,56КМ, да понуђену цену оправдава његовом зарадом од 
око 12%, да је због близине места извршења радова мањи утрошак горива при 
превозу ( на који има одређени рабат), да су му предности и поседовање рабата код 
већине његових добављача код којих има повољне услове набавке. 

Увидом у записнике о прегледу и оцени понуда комисије за јавне набавке од 
17.08.2017.године и од 28.08.2017.године, утврђено је да је комисија предложила 
Начелнику општине Доњи Жабар да: 

- понуду понуђача D.o.o. “Dejokop” Bok одбаци као неприродно 
ниску јер наведени понуђач није доставио основано образложење 
неприродно ниске понуђене цене које је требало да садржи детаљну 
калкулацију цена по свакој ставци из предмера радова, 

- и да изабаре D.D. “Galaks-niskogradnja“ Brčko као најповољнијег 
понуђача по укупној цени понуде од 41.839,80КМ са ПДВ-ом. 
Увидом у попуњен предмер радова који је доставио у својој понуди понуђач 

D.O.O. “Dejokop” Bok и одговор на образложење понуђене цене од 
23.08.2017.године ,  уговорни орган заступан по Начелнику општине Доњи Жабар, 
је утврдио да понуђена цена понуђача D.O.O. “Dejokop” Bok се не може сматрати 
неприродно ниском ценом у смислу чл. 66. ст.1. Закона о јавним набавкама 
БиХ(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), те да исту сматра нарочито повољном 
понудом којом ће се уштедети јавна средства.Из наведеног разлога, није прихваћен 
предлог Комисије за јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, а применом критеријума најнижа 
укупна цена  за доделу оквирног споразума/уговора у складу са одредбом 
чл.64.ст.1.тачка б) а у вези са чл. 32. Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је 
као у диспозитиву ове одлуке. 
 
Поука о правном средству: 
 Против ове одлуке може се изјавити жалба. Жалба се изјављује Уреду за 
разматрање жалби са седиштем у Бања Луци, путем  уговорног органа, општине 
Доњи Жабар у писаној форми, директно или препорученом поштанском 
пошиљком, на адресу:  Трг младости бр.2,76273 Доњи Жабар, у року од  5 (дана) 
дана од дана достављања  одлуке о избору најповољнијег понуђача. 
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 Накнада за жалбу се плаћа у износу од 500,00 КМ  у корист буџета 
институција Босне и Херцеговине у складу са Инструкцијом о начину уплате, 
контроли и поврату накнада прописаних чланом 108. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, бр.86/14). Накнада за жалбу је неповратна у случају 
неосноване жалбе. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Никола Ђокановић, с.р. 

 
 
 
 

Доставити: 
1. на интернет страницу општине Доњи Жабар 
2. D.O.O. “Dejokop” Bok  
3. D.D. “Galaks-niskogradnja” Brčko 
4. евдинцији 
5. а/а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


