
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-404-44/20 
Датум: 29.04.2020. године 
 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став (1), (3) и (6)  Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр.39/14), члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), на препоруку 
Комисије за јавну набавку услуге обављања комуналних дјелатности на подручју општине 
Козарска Дубица у току 2020.године, Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача         

 
I 
 

Прихвата се препoрука Комисије за јавну набавку и уговор за набавку услуге обављања 
комуналних дјелатности на подручју општине  Козарска Дубица у току 2020.године додјељује  
се понуђачу  КП „Комуналац“ а.д. , Ул.Мирослава Антића бб,  Козарска Дубица, понуда број 
01-532/20 од 28.04.2020.године за понуђену цијену у износу од 191.678,20 КМ без ПДВ-а, 
односно 224.263,49 КМ са урачунатим ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

II 
 

Понуђач из тачке I ове одлуке је уз понуду  број 01-532/20 од 28.04.2020. године доставио 
доказе из члана 45., став (2), т. а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама, те се ослобађа обавезе 
накнадног достављања истих. 

III 
 

О извршењу ове oдлуке стараће се начелник Одјељења комуналне и стамбене послове. 
 

IV 
 

Ова одлука објавиће се на web страници уговорног органа www.kozarskadubica.org  
истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Поступак јавне набавке  услуге обављања комуналних дјелатности на подручју општине 
Козарска Дубица у току 2020.године покренут је Одлуком Начелника општине број 01-404-
44/20 од 24.04.2020.године, а на приједлог Одјељења за стамбено-комуналне послове и 
проводи се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и подзаконским актима. 
 
Поступак јавне набавке проведен је путем преговарачког поступка без објављивања 
обавјештења о набавци, са упућеним позивом за достављање понуде понуђачу  КП 

 
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) 52 416 010, 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



 2

„Комуналац“ а.д. Мирослава Антића бб,  Козарска Дубица, јер се ради о понуђачу  које је у 
већинском власништву општине Козарска Дубица. 
 
Дана, 29.04.2020.године, путем службеног протокола, запримљена је Понуда понуђача КП 
„Комуналац“ а.д. Мирослава Антића бб,  Козарска Дубица, број  01-532/20 од 28.04.2020. 
године. 
 
Након пријема и анализе понуде Комисија за јавне набавке, именована рјешењем Начелника 
општине, број 01-404-44/20 од 24.04.2020. године, констатовала је да је Понуда понуђача КП 
„Комуналац“ а.д. Мирослава Антића бб, Козарска Дубица, број  01-532/20 од 28.04.2020. 
године, технички задовољавајућа са понуђеном цијеном у укупном износу од 191.678,20 КМ 
без ПДВ-а односно 224.263,49 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 
 
Након обављених преговора, Комисија за јавне набавке је дала препоруку Начелнику општине 
да прихвати понуду понуђача КП „Комуналац“ а.д. Мирослава Антића бб,  Козарска Дубица, 
у износу од 191.678,20 КМ без ПДВ-а односно 224.263,49 КМ са урачунатим припадајућим 
порезом за услугу обављања комуналних дјелатности на подручју општине Козарска Дубица у 
току 2020.године, након чега је Начелник општине донио одлуку као у тачки I диспозитива. 
 
На основу извршених преговора, Комисија и овлаштени представник понуђача су сагласни да 
су услови за извршење услуга потпуно усаглашени, те да се уговор о извршењу услуга 
потпише одмах по доношењу одлуке  о избору. 
 
На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ова одлука објавиће се на web 
страници уговорног органа www.kozarskadubica.org  истовремено са упућивањем понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке. 
 

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. 


