
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-404-58/3-15 
Датум: 31.12.2015. године 
 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. Статута Општине Козарска 
Дубица  ("Сл. гласник Општине Козарска Дубица", број: 3/14), члана 70. Закона о 
јавним набавкама  ("Сл. гласник БиХ", број: 39/14) и препоруке Комисије за набавку 
број: 01-404-58/2-15 од 29.12.2015. године, начелник Општине Козарска Дубица,  
доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 

 
 

 Понуда понуђача „СИМИЛ“ Д.О.О. КОЗАРСКА ДУБИЦА проглашава се 
прихватљивом, те се именованом понуђачу додјељује уговор о набавци: Набавка 
пића и осталих прехрамбених производа за потребе Општинске управе. 
 Понуђач „Симил“ д.о.о.  Козарска Дубица је дужан 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 докумената је 5 (пет) дана 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 
конкурентском позиву и законским прописима који регулишу поступке уговарања. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 На основу позива за достављање понуда проведен је конкурентски захтјев за 
достављање понуда за набавку под називом: Набавка пића и осталих прехрамбених 
производа за потребе Општинске управе. 
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 Обавјештење о набавци је објављено на Порталу јавних набавки под бројем: 
570-7-1-89-3-27/15 дана 21.12.2015. године. Истовремено са објавом обавјештења о 
набавци конкурентски захтјев је достављен на адресе три потенцијална понуђача.  
 У прописаном року (29.12.2015. године до 12,00 часова) пристигла је једна 
понуда и то: „Симил“ д.о.о. Козарска Дубица. Анализом пристигле понуде утврђено је 
да иста испуњава услове постављене у тендерској документацији, те се сматра 
квалификованом. 
 Анализом и оцјеном квалификоване понуде, примјеном критерија „најнижа 
цијена“, Комисија за јавну набавку је записником број: 01-404-58/2-15 од 29.12.2015. 
године утврдила  да је понуда, са  цијеном од 11.522,50 КМ са ПДВ-ом  прихватљива 
и у складу са процјењеном вриједношћу и планираним средствима, те је у складу са 
тим дата препорука да се донесе одлука о додјели уговора наведеном понуђачу. 
 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 
       Миле Злојутро, дипл. ек. 
 

 
 
ДОСТАВЉЕНО: 
1. „Симил“ д.о.о.  К. Дубица 
2. А р х и в а.- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


