
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-404-65/3-21 
Датум:21.09.2021.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. став 1.Закона о јавним набавкама  ("Сл. гласник БиХ", број: 
39/14), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке  (Сл. 
гласник БиХ број: 103/14), члана 15.Правилника о јавним набавкама („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“, бр.4/15 и 2/20) на Препоруку Комисије за набавку број: 01-404-
65/21 од 20.09.2021. године у поступку јавне набавке „Израда пројекта за реконструкцију и 
санацију објекта у привреди у власништву Општине Козарска Дубица“, начелник општине 
Козарска Дубица,  донио је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
1.Понуђач ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ „ЦПК“ Д.О.О БАЊА 
ЛУКА изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке услуга под називом: 
„Израда пројекта за реконструкцију и санацију објекта у привреди у власништву 
Општине Козарска Дубица“, по цијени од 8.610,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.073,70 КМ 
са ПДВ-ом.  
 
2.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 конкурентском позиву и 
законским прописима који регулишу поступке уговарања. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке „Израда пројекта за реконструкцију и санацију објекта у 
привреди у власништву Општине Козарска Дубица“, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке услуга број: 01-404-65/21 од 08.09.2021.године.  

Поступак јавне набавке проведен је путем конкурентског захтјева за достављање 
понуда.Обавјештење о набавци је објављено на Порталу јавних набавки под бројем: 570-7-2-
78-3-19/21 дана 08.09.2021. Истовремено са објавом обавјештења о набавци конкурентски 
захтјев је достављен на адресе три потенцијална понуђача.   

Комисија за набавку, именована је Рјешењем број: 01-404-65/21 од 10.09.2021. године. 
Комисија за јавну набавку доставила је Начелнику општине Записник о прегледу и оцјени 
понуда који истовремено представља Извјештај о раду Комисије са препоруком број: 01-404-
65/21 од 20.09.2021. године, у поступку јавне  набавке – „Израда пројекта за реконструкцију и 
санацију објекта у привреди у власништву Општине Козарска Дубица“, 
 У прописаном року (20.09.2021. године до 12,00 часова) пристигло је шест понуда и 
то: „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ“ А.Д БАЊА ЛУКА, „ROUTING“ D.O.O BANJA LUKA, „УРБИС 
ЦЕНТАР“ Д.О.О БАЊА ЛУКА, ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ „ЦПК“ 
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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: 567 3018200000 272 Сбербанк ,562 010 8034 6952 75 НЛБ Развојна банка, 
                 Рачун јавних прихода:5673018200000 369 Сбербанк, 562 010 80347043 93 НЛБ Развојна Банка МБ: 105243, ЈИБ:4400732990006 



  

Д.О.О БАЊА ЛУКА, ЈП ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА-ПРИЈЕДОР и 
„ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ А.Д ПРИЈЕДОР. 

Понуђачи су понудили слиједеће цијене: 
1.„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ“ А.Д БАЊА ЛУКА -износ понуде  11.400,00 КМ без ПДВ-а  
2.„ROUTING“ D.O.O BANJA LUKA-износ понуде 10.620,00 КМ без ПДВ-а 
3.„УРБИС ЦЕНТАР“ Д.О.О БАЊА ЛУКА-износ понуде 10.500,00 КМ без ПДВ-а 
4.ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ „ЦПК“ Д.О.О БАЊА ЛУКА-износ 
понуде 8.610,00 КМ без ПДВ-а 
5.ЈП ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА-ПРИЈЕДОР-износ понуде 10.128,00 КМ без ПДВ-а 
6.„ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ А.Д ПРИЈЕДОР-износ понуде 8.927,00 КМ 

Анализом пристиглих благовремених понуда понуђача, утврђено је да исте 
испуњавају услове постављене у тендерској документацији, те се сматрају квалификованим.   

У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те преглед и оцјену 
понуда, у складу са критеријумима из Тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, начелник Општине није нашао разлоге, 
неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за набавку.   

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и Тендерском документацијом.  
  Код овог поступка није предвиђена е-аукција јер се ради о интелектуалним услугама. 

Комисија је извршила рангирање прихватљивих понуда према критеријуму за избор 
понуде – најнижа цијена како слиједи:  

Назив/име понуђача Цијена понуде без ПДВ-а 

1. 
ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ 

„ЦПК“ Д.О.О БАЊА ЛУКА 
8.610,00 КМ 

2. „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ А.Д ПРИЈЕДОР 8.927,00 КМ 

3. ЈП ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА-ПРИЈЕДОР 10.128,00 КМ 

4. „УРБИС ЦЕНТАР“ Д.О.О БАЊА ЛУКА 10.500,00 КМ 

5. „ROUTING“ D.O.O BANJA LUKA 10.620,00 КМ 

6. „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ“ А.Д БАЊА ЛУКА 11.400,00 КМ 

 
Анализом и оцјеном квалификоване понуде, примјеном критерија „најнижа цијена“, 

Комисија за јавну набавку је записником број: 01-404-65/2-21 од 20.09.2021. године утврдила  
да је понуда понуђача ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ „ЦПК“ Д.О.О БАЊА 
ЛУКА, са  цијеном од  8.610,00 КМ без ПДВ-а односно 10.073,70 КМ са ПДВ-ом, најнижа 
прихватљива понуда и у складу је са процијењеном вриједношћу и планираним средствима, те 
је у складу с тим дата препорука да се донесе одлука о додјели уговора наведеном понуђачу. 

 Најповољнији понуђач је уз понуду доставио важећу Лиценцу за пројектовање за 
објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне саамоуправе (овјерена 
копија),те исту није потребно накнадно достављати. 
 Цијенећи наведено одлучено је као у диспозитиву.   
 
 
 



  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од 5 
(пет) 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. ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ „ЦПК“ Д.О.О БАЊА ЛУКА 
2. .„ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ А.Д ПРИЈЕДОР 
3. ЈП ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА-ПРИЈЕДОР 
4. .„УРБИС ЦЕНТАР“ Д.О.О БАЊА ЛУКА 
5. .„ROUTING“ D.O.O BANJA LUKA 
6. .„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ“ А.Д БАЊА ЛУКА 
7. А р х и в а.-овдје 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


