
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-404-86/3-21 
Датум: 03.11.2021. године 
 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске", 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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) и препоруке Комисије за набавку број: 01-404-86/2-21 од 
01.11.2021. године, начелник општине Козарска Дубица,  доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
1. Понуђач  „ЕЛМОНТ“  Д.О.О  КОЗАРСКА ДУБИЦА изабран је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке роба под називом: „ Набавка електроматеријала“, 
чија цијена понуде износи 35.700,00 КМ без ПДВ-а. 
 

2. Понуђач „ЕЛМОНТ“  Д.О.О  КОЗАРСКА ДУБИЦА, дужан је доставити уговорном 
органу оригинале или овјерене копије докумената из члана 45. став (2) тачка ц) и д) 
Закона о јавним набавкама БиХ, одн. увјерење о измиреним доспјелим обавезама, а 
које се односе на доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање и 
увјерење о измиреним обавезама по основу директних и индиректних пореза. Рок за 
достављање је 5 (пет) дана, рачунајући од дана пријема ове одлуке.  
 

3. 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 

 
  
 Дана 19.10.2021.године, објавом на Порталу јавних набавки, број Обавјештења о 
набавци 570-7-1-98-3-23/21, у конкурентском захтјеву за достављање понуда покренут је 
поступак за јавну набавку роба:“Набавка електорматеријала“.   

Истовремено са објавом обавјештења о набавци , Позив за преузимање тендерске 
документације са портала „ е-набавке“ је упућен на три (3)адресе потенцијалних понуђача.  

Након објаве обавјештења и тендерске документације у систему „ е-набавке“, још 
двадесет (20) понуђача су преузела тендерску документацију.Критериј за додјелу уговора 
била је „најнижа цијена“.  
 У прописаном року (29.10.2021. године до 11,00 часова) пристигле су три (3) понуде и 
то:   1. „ЕЛИМ“ д.о.о Лакташи, чија цијена понуде износи 51.125,00 КМ без ПДВ-а; 

2. СТУР  ЕЛЕКТРОСЕРВИС “ ЂУКАНОВИЋ“ С.П  АЛЕКСАНДАР ЂУКАНОВИЋ  
КОЗАРСКА ДУБИЦА, чија цијена понуде износи 46.317,83 КМ; 
3.  „ЕЛМОНТ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА, чија цијена понуде износи 40.255,50 КМ 

 
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: 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 
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Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и валидности 
документације, Комисија је утврдила да понуђачи „ЕЛИМ“ д.о.о Лакташи  и „ЕЛМОНТ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА испуњавају формално правне услове, док понуђач СТУР  
ЕЛЕКТОРСЕРВИС“ ЂУКАНОВИЋ“ С.П  АЛЕКСАНДАР ЂУКАНОВИЋ КОЗАРСКА 
ДУБИЦА није квалификован из разлога јер није : 

 -понуду увезао чврстим увезом како је то захтијевано Тендерском документацијом 
 -понуду нумерисао како је то захтијевано Тендерском документацијом 

-овјерио Изјаве из члана 45. и 52 ЗЈН како је то захтијевано Тендерском 
документацијом печатом надлежног органа 

Понуда понуђача СТУР  ЕЛЕКТОРСЕРВИС“ ЂУКАНОВИЋ“ С.П  АЛЕКСАНДАР 
ЂУКАНОВИЋ КОЗАРСКА ДУБИЦА  се одбацује на основу члана 68. став (4) тачка и )Закона 
о јавним набавкама (Сл. Гласник БиХ број: 39/14) из разлога јер наведени понуђач није 
испунио захтјеве из тендерске документације.  

Поступак јавне набавке је строго формалан поступак који садржи низ форми које морају 
да се испуне, како би исти задовољио тражене услове ТД-ом.Свако погрешно попуњавање 
или непопуњавање задате изјаве, неисправно увезивање и нумерисање понуде, чини повреду 
поступка јавне набавке као што је у конкретном случају. 

Сваки услов који је постављен ТД-ом мора да се испоштује уколико се жели 
квалификовати понуда, тако и овај услов у конкретном случају морао је бити  испуњен. 

Полазећи од горе наведних констатација, и чињенице да прихватљиве понуде у правно 
техничком и професионалном смислу испуњавају захтјеве уговорног органа, Комисија је 
приступила провјери рачунске исправности понуда и утврдила да су прихватљиве понуде и 
рачунски исправне. 

Код овог поступка предвиђена је е-аукција која је заказана у складу са одредбама 
Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, бр.66/16), 
за 01.11.2021.године са почетком у 13:30 часова и предвиђеним трајањем 10 минута и која је 
успјешно окончана.  

Почетна ранг листа понуђача који су позвани да учествују у е-аукцији: 
Ранг Понуђач Почетна цијена у КМ без 

ПДВ-а
1. „ЕЛМОНТ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА 40.255,50 
2. „ЕЛИМ“ Д.О.О ЛАКТАШИ 51.125,00 
 
На основу резултата е-аукције који су представљени кроз Извјештај о току и завршетку е-

аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача: 
 

Ранг Понуђач Почетна цијена у КМ без ПДВ-
а 

1. „ЕЛМОНТ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА 35.700,00 
2. „ЕЛИМ“ Д.О.О ЛАКТАШИ 35.900,00 
 

Комисија за јавне набавке доставила је Начелнику општине записник о прегледу и 
оцјени понуда, извјештај о току и завршетку е-аукције те извјештај о раду са препоруком за 
доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача „ЕЛМОНТ“ Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА.  

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.    
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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. 
 Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози за избор 
најповољнијег понуђача оправдани, понуда је у складу са процијењеном вриједношћу 
набавке, те је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 65.и 70.Закона о јавним 
набавкама.  

 
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. „ЕЛМОНТ“ д.о.о. Козарска Дубица 
2. “ЕЛИМ“ д.о.о Лакташи 
3. СТУР  ЕЛЕКТОРСЕРВИС“ ЂУКАНОВИЋ“ С.П  АЛЕКСАНДАР ЂУКАНОВИЋ 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 
4.   А р х и в а.-  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


