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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-20-1/20 
Датум: 01.09.2020.год. 
 
 На основу чл. 72.ст.3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
бр.39/14) и чл.59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.97/16 и 36/19), Начелник општине Доњи Жабар, доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ДРУГОРАНГИРАНОМ ПОНУЂАЧУ 
 
 

 1.Додељује се Уговор о јавној набавци радова- одржавање и заштита локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 
2020.години  другорангираном понуђачу D.D. „Galax-niskogradnja“ Brčko чија понуда је 
одмах након прворангиране понуде са ценом понуде без урачунатог ПДВ-а у износу од 
10.000,00 КМ. 
 2.Са другорангираним понуђачем закључиће се уговор о јавној набавци радова 
одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на 
подручју општине Доњи Жабар у 2020.години  након ступања на снагу ове одлуке с 
обзиром да је другорангирани понуђач доставио сву документацију из чл. 45.Закона о 
јавним набавкама у понуди од 28.07.2020.године. 
 3.Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача бр. 02-404-20/20 од 04.08.2020.године за  јавну набавку радова- 
одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на 
подручју општине Доњи Жабар у 2020.години. 
 

Образложење 
 
 У поступку јавне набавке радова- одржавање и заштита локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 
2020.години  ( број набавке 02-404-20/20) Начелник општине Доњи Жабар је дана 
04.08.2020.године донео одлуку о избору најповољнијег понуђача којом је понуђач 
„ROADING“ D.O.O. Gračanica по понуди број: 105-5/20 од 30.07.2020.године и укупној 
цени понуде  од 9.987,50 КМ без Пдв-а, изабран као најповољнији. 

Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтева за 
достављање понуда.Као критеријум за доделу оквирног споразума/уговора одређена је 
најнижа цена. Увидом у извештај о преузимању тендерске документације од стране 
понуђача из система „Е-набавке“ утврђено је да је тендерску документацију преузело 
укупно 9 (девет) понуђача. До крајњег рока за достављање понуда, 30.07.2020.године 
до 10:00 часова, достављене су три понуде:   



 

2 
 

1.понуда понуђача D.D. „Galax-niskogradnja“ Brčko  ( број протокола уговорног 
органа: 02-404-20-1/20 и број коверте 1.), 
 2.понуда понуђача  „ARAPOVAC PUTEVI“ d.o.o.  Čelić  ( број протокола 
уговорног органа: 02-404-20-2/20 и број коверте 2.), 
 3. понуда понуђача  „ROADING“ d.o.o. Gračanica (број протокола уговорног 
органа: 02-404-20-3/20 и број коверте 3). 

Неблаговремених понуда није било. 

 Након прегледа  и оцене понуда, комисија за предметну јавну набавку је 
утврдила да у понуди понуђача нема рачунских грешака, да су све три понуде 
квалификоване и да могу учествовати у Е-аукцији.  

 У складу са чл. 10.ст.2. Правилника о условима и начину кориштења Е-аукције 
(„Службени гласник БиХ“, бр.66/16) Е-аукција одржана је  дана 03.08.2020.године  у  
периоду од 09:30h до 09:55h . Увидом у извештај о току и завршетку Е-аукције од 
03.08.2020.године број поступка:1392-7-3-5/20, утврђено је да су у поступку Е-аукције 
учесвовала два понуђача: D.D.„Galax-niskogradnja“ Brčko  и „ROADING“ d.o.o. 
Gračanica и да је понуђач „ROADING“ d.o.o. Gračanica понудио најнижу укупну цену у 
износу од 9.987,50 КМ без ПДВ-а. 

 Дана 12.08.2020.године уговорни орган-општина Доњи Жабар је  упутила захтев 
најповољнијем понуђачу за достављање документације из чл. 45. Закона о јавним 
набавкама БиХ са роком од три дана за достављање документације. Увидом у 
повратницу бр.02-404-20/20 од 17.08.2020.године утврђено је да је прворангирани 
понуђач, „ROADING“ D.O.O. Gračanica, дана 17.08.2020.године запримио захтев за 
достављање документације из чл.45. Закона о јавним набавкама БиХ. 
 Чланом 72.ст.3. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 
бр.39/14) прописано је да уговорни орган  доставља предлог уговора оном понуђачу 
чија је понуда по ранг листи-одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, у случају да 
најповољнији понуђач пропусти доставити оригинале или оверене копије докумената 
из чл. 45. Закона о јавним набавкама БиХ не старије од од три месеца од дана 
достављања понуде, у року који одреди уговорни орган. 
 
 Како прворангирани понуђач, „ROADING“ D.O.O. Gračanica ни протеком рока 
од петнаест дана није доставио тражену документацију из чл.45. Закона о јавним 
набавкама, применом одредбе чл. 72.ст.3. Закона о јавним набавкама БиХ, уговорни 
одлучено је као у диспозитиву одлуке. 
 
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 одлуке о додели 
уговора другорангираном понуђачу.Жалба се изјављује Уреду за разматрање жалби са 
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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 500,00КМ у корист 
буџета институција БиХ.Накнада за жалбу је неповратна у случају неосноване жалбе. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Никола Ђокановић, с.р. 

 

 

Доставити: 

1. D.D. „Galax-niskogradnja“ Brčko 
2. на интернет страницу општине Доњи Жабар 
3. у „Службени гласник општине Доњи Жабар“ 
4. а/а 

 

  

 

 

 
 


