
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Број: 01-404-36/11-18 

Датум: 15.05.2018. године 

 

 На основу члана 72. Став 3.тачка б) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", 

број: 39/14), члана 66. Статута Општине Козарска Дубица  ("Сл. гласник Општине Козарска 

Дубица", број: 9/17), и препоруке Комисије за набавку број: 01-404-36/2-18 од 15.05.2018. 

године, начелник Општине Козарска Дубица,  доноси 

 

О Д Л У К У    

О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА  

ДРУГОРАНГИРАНОМ ПОНУЂАЧУ  

 

I 

 

 Овом Одлуком се Уговор за набавку: „Oдржавање путева и улица на подручју 

Општине Козарска Дубица у току 2018.године“ за ЛОТ 1-Одржавање асфалтираних 

саобраћајница(градских улица, локалних и некатегорисаних путева), додјељује 

другорангираном понуђачу „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР са 

ранг листе успјешних понуђача, чија је цијена понуде 22.205,00 КМ без ПДВ-а односно 

25.979,85  КМ са ПДВ-ом.  

II 

 

 Другорангирани понуђач „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР, 

дужан је у року од пет дана од дана запримања ове Одлуке, доставити уговорном  органу 

оригинале или овјерене копије докумената из члана 45. став (2) од тачка a) до тачке д) Закона 

о јавним набавкама БиХ. 

 Након доставе докумената из претходног става, уговорни орган ће писменим путем 

позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим ће се регулисати међусобна права 

и обавезе везане за предметну набавку, у складу са условима уговорног органа наведеним у 

отвореном поступку и законским прописима који регулишу поступке уговарања.    

 

III 

 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука Начелника Општине Козарска Дубица о 

избору најповољнијег понуђача за „Oдржавање путева и улица на подручју Општине 

Козарска Дубица у току 2018.године“ за ЛОТ 1-Одржавање асфалтираних 

саобраћајница(градских улица, локалних и некатегорисаних путева),  број 01-404-36/6-18 

од 20.04.2018.године. 

 

IV 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA 

NAČELNIK 

 

Адреса: Светосавска 5. 79240 Коз. Дубица, е-mail: info@kozarskadubica.org, тел. +387 (0) 52 416 013, 416 016, факс: +387 (0) 52 416 026 

Jединствени рачун трезора општине К.Дубица 551 024 00008523 08 Нова Бањалучка Банка, 562 010 8034 6952 75 НЛБ Развојна банка,  

Рачун јавних прихода:551 024 00008524 05 Нова Бањалучка Банка, 562 010 80347043 93 НЛБ Развојна Банка МБФ: 105243, 

ЈИБ:4400732990006 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Поступак јавне набавке под називом: „Oдржавање путева и улица на подручју 

Општине Козарска Дубица у току 2018.године“ за ЛОТ 1-Одржавање асфалтираних 

саобраћајница(градских улица, локалних и некатегорисаних путева), покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр.01-404-36/18 од  27.03.2018.године.Поступак 

набавке проведен је путем отвореног поступка за који је објављено обавјештење о набавци на 

Порталу јавних набавки дана 28.03.2018.године. 

 Поступак јавне набавке провела је Комисија за јавне набавке именована Рјешењем 

број.01-111-49/18 од 13.04.2018.године. 

 У току поступка јавне набавке Комисија је запримила пристигле понуде, извршила 

њихово отварање, те преглед и оцјену понуда према захтјевима и критеријима из тендерске 

документације 

 У поступку јавне набавке утврђено је слиједеће: 

 -да је укупан број благовремено пристиглих понуда 2 (двије) 

 -да је број прихватљивих понуда 2 (двије) 

 -да су према критерију „најнижа цијена“ рангирана 2 понуђача и то: 

1. „СЛОГА“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА  са укупном цијеном-  20.560,00 КМ без ПДВ-а 

односно 24.055,20 са ПДВ-ом 

2. „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О. ПРИЈЕДОР са укупном цијеном од 22.205,00 

КМ без односно 25.979,85 са ПДВ-ом    

 

 Уговорни орган је на основу члана 70.Закона о јавним набавкама, те на основу 

препоруке Комисије за провођење предметог поступка набавке донио Одлуку о избору 

најповољнијег понуђача број:01-404-36/6-18 од 20.04.2018.године, којим је као најповољнији 

изабран понуђач „СЛОГА“ д.о.о Козарска Дубица, а иста Одлука је заједно са Записником о 

оцјени понуда достаљена свим понуђачима у овом поступку јавне набавке. 

Према наведеној Одлуци најповољнији понуђач „СЛОГА“ Д.О.О Козарска Дубица у 

остављеном року од 5 дана од дана пријема одлуке, у сврху доказивања испуњавања услова из 

члана 45.став 2. под ц) Закона о јавним набавкама, био је дужан доставити уговорном  органу 

оригинале или овјерене копије докумената одн. увјерење о измиреним доспјелим обавезама, а 

које се односе на доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање и увјерење о 

измиреним обавезама по основу директних и индиректних пореза.  

У прописаном року понуђач „СЛОГА“ Д.О.О Козарска Дубица, доставио је дана 

30.04.2018.године, у сврху доказивања услова из члана 45 став 2. под ц), Увјерење 

Министарства финансија бр.06.05/411-36-3/18 од 12.04.2018.године, у којем је наведено да као 

порески обвезник има репрограм пореских обавеза у Министарству Финансија, и да се сав 

порески дуг налази у рјешењу Министарства финансија, те да нема неплаћених пореских 

обавеза. 

 

Будући да најповољнији понуђач „СЛОГА“ Д.О.О Козарска Дубица, према члану 

72.став 3.под б), није доставио документ који је био услов за потписивање уговора, а који је 

био дужан да прибави у складу са прописима у Босни и Херцеговини, Комисија је на основу 

члана 72. став 3. под б) дала препоруку да уговорни орган донесе Одлуку о додјели 

другорангираном понуђачу „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР, достави 

приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде 

најповољнијег понуђача.  
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Из горе наведених разлога, у складу са чланом 72.став 3.под б) Закона о јавним 

набавкама БиХ, прихваћена је препорука Комисије за јавну набавку број:01-404-36/2 од 

15.05.2018.године, те је одлучено као у члану 1.и 2.ове Одлуке. 

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

               (Мр сци. др мед Раденко Рељић) 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР 

5. А р х и в а.- 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


