
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Број: 01-404-105/3-18 

Датум: 07.09.2018. године 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске", 

број: 97/16), члана 66. Статута Општине Козарска Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска 

Дубица", број: 9/17), члана 70. Закона о јавним набавкама  ("Сл. гласник БиХ", број: 39/14) и 

препоруке Комисије за набавку број: 01-404-105/2-18 од 03.09.2018. године, начелник 

Општине Козарска Дубица,  доноси      

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

1.Група понуђача: „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О и  „ROCO 

COMMERCE“д.о.о, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке под 

називом: „Извођење радова на изградњи дистрибутивне и прикључне водоводне мреже у 

насељима Шпиља и Вриоци у Општини Козарска Дубица“, чија цијена понуде износи 

170.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 198.900,00 КМ са ПДВ-ом.  

    

2.Изабрани Понуђач из тачке 1.дужан је доставити уговорном органу: 

-оригинале или овјерене копије докумената из члана 45.став (2) тачке од а ) до д) 

Закона о јавним набавкама БиХ (сваки члан групе понуђача); 

 

3.Рок за достављање наведене документације је најкасније 5 (пет) дана, рачунајући од дана 

пријема ове одлуке.Документи морају бити физички достављени на протокол уговорног 

органа те за уговорни орган није релевантно на који су начин  послати. 

 

4.По правоснажности ове одлуке, уговорни орган ће 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 тендерској документацији и 

законским прописима који регулишу поступке уговарања. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На основу Обавјештења о набавци број: 570-1-3-98-3-27/18, објављеног на Порталу 

јавних набавки дана 07.08.2018. године и у „Службеном гласнику БиХ“ број: 55/18 од 

10.08.2018. године, проведен је отворени поступак набавке радова: „Извођење радова на 

изградњи дситрибутивне и прикључне водоводне мреже у насељима Шпиља и Вриоци у 

Општини Козарска Дубица“, према спецификацији наведеној у тендерској 

документацији, проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда. 

У прописаном року пријавила су се два понуђача: Групе понуђача „НИСКОГРАДЊА 

МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О. и „ROCO COMMERCE“ D.O.O  и понуђач „ШУМИЛ“ Д.О.О. 

Комисија за јавну набавку извршила је анализу пристиглих понуда, те је утврдила 

слиједеће:  

 

 

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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-да  сви понуђачи испуњавају захтјеве уговорног органа наведене у тендерској 

документацији, одн. да су квалификовани. Након извршене анализе финансијског дијела 

понуда утврђено је да су понуде групе понуђача „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ 

Д.О.О. и „ROCO COMMERCE“ D.O.O  те понуда понуђача „ШУМИЛ“ Д.О.О рачунски 

неисправне односно да садржи рачунске грешке. 

 Наиме, у току оцјене понуде откривене су грешке које су чисто аритметичке природе,  

и то тако да постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије 

множењем јединичне цијене и количине. 

Комисија је утврдила рачунске грешке и исте исправила на начин описан у Записнику 

са оцјене понуда који је саставни дио ове одлуке, и писменим путем дана 28.08.2018.године, 

упутила захтјев за прихватање исправке рачунске грешке представнику групе понуђача 

„ШУМИЛ“ д.о.о. Козарска Дубица.  

Благовремено, дана 28.08.2018.године, у року који је одредио уговорни орган , оба 

понуђача су доставила тражени одговор и прихватили исправку рачунске грешке. 

Комисија је наставила са радом након што је од оба понуђача добила одговор на 

исправку рачунске грешке.  

Код овог поступка предвиђена је е-аукција која је заказана у складу са одредбама 

Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, бр.66/16), 

за 03.09.2018.године са почетком у 11:00 часова и предвиђеним трајањем 10 минута и која је 

успјешно окончана. 

На основу резултата е-аукције који су представљени кроз Извјештај о току и завршетку е-

аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали у е-аукцији: 

 

Ранг Назив понуђача Коначна цијена у КМ без ПДВ-а 

1.  Група понуђача „НИСКОГРАДЊА 

МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О. и „ROCO 

COMMERCE“ D.O.O 

170.000,00 КМ 

2.  „ШУМИЛ“ Д.О.О  170.750,00 КМ 

 

Комисија за јавне набавке доставила је Начелнику општине записник са оцјене 

понуда, извјештај о току и завршетку е-аукције те извјештај о раду са препоруком за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача Група понуђача „НИСКОГРАДЊА 

МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О. и „ROCO COMMERCE“ D.O.O.  

 Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози за избор 

најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 65.и 

70.Закона о јавним набавкама.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба  у року 

од 10 (десет) дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање 

жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа,  у три примјерка. 

 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

               (Мр сци. др мед Раденко Рељић) 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО:  

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

2. “ШУМИЛ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА 

3.  А р х и в а.-    

 


