
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Број: 01-404-23/3-18 

Датум: 20.02.2018. 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) у 

поступку додјеле уговора путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, начелник 

Општине Козарска Дубица,  доноси     

 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 

 

 Понуда понуђача „БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О, проглашава се прихватљивом, те се 

именованом понуђачу додјељује уговор о набавци услуга: Извршење услуга зимског 

одржавања локалних и некатегорисних путева-подручје Кнежица, Слабиња и Поуње. 

 Понуђач „БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О дужан је доставити уговорном органу оригинале 

или овјерене копије докумената из члана 45.став (2) тачке од б) до д) Закона о јавним 

набавкама БиХ.Рок за достављање наведене документације је 5 (пет) дана, рачунајући од дана 

пријема ове одлуке.    

 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 

 

Усљед изјављивања жалбе од стране понуђача „Нискоградња Марјановић“ д.о.о 

Приједор против Одлуке о избору најповољнијег понуђача број: 01-404-125/4-17 од 

22.12.2017. године, због које је већ покренути отворени поступак јавне набавке предметне 

услуге одужен и Oпштина Козарска Дубица нема закључен уговор за Услуге зимског 

одржавања градских улица и локалних некатегорисаних путева у току 2018.године, из разлога 

хитности, због трајања зимске сезоне и обилних сњежних падавина, Одјељење за стамбено 

комуналне послове упутило је иницијативу за покретање хитног преговарачког поступка у 

складу са чланом 21.став 1 тачка д) Закона о јавним набавкама, ради одржавања проходности 

локалних и некатегорисаних путева на подручју Општине Козарска Дубица-Подручје 

Кнежица, Слабиња и Поуње.    

 Набавка се због разлога крајње хитности, проузроковане обилним сњежним 

падавинама односи на услуге зимског одржавања локалних и некатегорисаних путева- 

подручје Кнежица, Слабиња и Поуње, ради одржавања проходности истих.  

 

На основу Одлуке о покретању поступка за набавку услуга: Услуге зимског 

одржавања локалних и некатегорисних путева-подручје Кнежица, Слабиња и Поуње, 

покренут  је преговарачки поступак без објаве обавјештења, те је упућен позив за достављање 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 
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понуде „БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О а у складу са  чланом 21. Став 1.тачка д) Закона о јавним 

набавкама.  

 

 Рок за достављање понуде био је 19.02.2018. године. Позвани понуђач је у прописаном 

року доставио своју понуду. 

 Анализом пристигле понуде понуђача „БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О, Комисија за 

набавку је утврдила да је иста прихватљива, те да у правном, економском и техничком смислу 

задовољава захтјеве наведене у позиву за достављање понуде.     

 Укупна цијена понуде износи 11.625,12 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 

Понуђач је у понуди доставио документ којим потврђује да се случај наведен у члану 

45.став 1 под а) Закона о јавним набавкама не односи на њега, тако да исти није потребно да 

доставља накнадно. 

 

 Анализом цијене понуде утврђено је да је укупна цијена у складу са процијењеном 

вриједношћу набавке, те је Комисија предложила да се понуда прихвати.  

Цијенећи напријед наведено, утврђено је да су испуњени законски услови за 

прихватање понуде, како је и одлучено у диспозитиву. 

  

 

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

од 5 дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби 

филијала Бања Лука, путем уговорног органа. 

 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Мр.сци.др мед.Раденко Рељић 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. „БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О  

2. А р х и в а.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


