
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-404-51/19 
Датум: 14.05.2019. 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 „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ Д.О.О из Крупе на Врбасу, проглашава се 
прихватљивом, те се именованом понуђачу додјељује уговор о набавци радова: „Извођење 
хитних радова на одбрани од поплава у насељеном мјесту Вриоци у општини Козарска 
Дубица“, чија цијена понуде износи 27.235,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно 31.864,95 
КМ са урачунатим ПДВ-ом 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 14.05.2019.године ЈУ „Воде Српске“ прогласиле су редовне мјере одбране од 
поплава и истог дана одржан је састанак општинског Штаба за ванредне ситуације у 08:30 
часова.  

С обзиром да је усљед велике количине падавина водостај ријеке Уне порастао и 
озбиљно пријетило њено излијевање из корита у насељеном мјесту Вриоци (Шпиља), на 
основу виђеног стања на терену Општински штаб Цивилне заштите у циљу превентивних 
мјера одбране од поплава, утврдио је да је потребно извести хитно одређене радове на 
одбрани од поплава у наведеном дијелу.  

На основу свега наведеног, усљед разлога крајње хитности, због трајања обилних 
кишних падавина и озбиљне пријетње од поплава, 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, са предузећем „Еко-еуро Тим“ д.о.о из Крупе на 
Врбасу ради одбране од поплава у насељеном мјесту Вриоци у општини Козарска Дубица. 

На основу Одлуке о покретању поступка за набавку радова: „Извођење хитних радова 
на одбрани од поплава у насељеном мјесту Вриоци у општини Козарска Дубица“ покренут  је 
преговарачки поступак без објаве обавјештења, те је упућен позив за достављање понуде 
„ЕКО-ЕУРО ТИМ“ Д.О.О из Крупе на Врбасу, а у складу са  чланом 21. став 1.тачка д) 
Закона о јавним набавкама.   
 Из разлога крајње хитности, рок за достављање понуде био је 14.05.2019. године до 11 
часова. Позвани понуђач је у прописаном року доставио своју понуду. 
 Анализом пристигле коначне понуде понуђача „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ Д.О.О из Крупе 
на Врбасу, 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 27.235,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно 31.864,95 
КМ са урачунатим ПДВ-ом. 
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 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. 
  

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. 

 
 
        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                          Мр.сци.др мед.Раденко Рељић 
 
 
 

ДОСТАВЉЕНО: 
1. „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ Д.О.О  
2. А р х и в а.-  

 
 
 

 
 
 
 
 
 


