
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Број: 01-404-125/18 

Датум: 21.09.2018. године 

 

 На основу члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), а у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, набавка додатних 

радова на санацији локалне путне мреже у Општини Козарска Дубица, начелник општине 

доноси: 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Најповољнији понуђач за набавку додатних радова на санацији локалне путне мреже у 

Општини Козарска Дубица, број предмета 01-404-125/18, је понуђач „НИСКОГРАДЊА 

МАРЈАНОВИЋ“ д.о.о. Приједор. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дана 19.09.2018. године, покренут је поступак набавке додатних радова на санацији 

локалне путне мреже у Општини Козарска Дубица, у преговарачком поступку без објаве 

обавјештења о набавци који се води са понуђачем „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ 

д.о.о. Приједор.Основ за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 24. став (1) 

тачка а) Закона о јавним набавкама.    

 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене захтјева за учешће и понуде, те 

извршених преговора са понуђачем, доставила начелнику општине извјештај о раду са 

препоруком за додјелу уговора понуђачу „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ д.о.о. 

Приједор.   

 Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози за доношење овакве 

одлуке оправдани, те је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и чланом 70. 

став (1) Закона о јавним набавкама. 

  

На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 дана  од дана објаве ex ante 

обавјештења о транспарентности, или у року од 30 (тридесет) дана од дана објаве 

обавјештења о додјели уговора ако ex ante обавјештења о транспарентности није објављено. 

Накнада за покретање жалбеног поступка износи 500,00 КМ и уплаћује се у складу са 

Инструкцијом о начину уплате, контроле и поврата накнада прописаних чланом 108. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 86/14), уз плаћање административне таксе. 

            

                                                           

Доставити:                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1. Понуђачу                                                                          Мр.сци.др мед.Раденко Рељић 

2. а/а. 
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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 


