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Број: 01-404-125/14-17
Датум: 28.02.2018. 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) и
препоруке Комисије за набавку број: 01-404-125/17 од 28.02.2018. године, начелник Општине
Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Понуђач “НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР изабран је као
најповољнији понуђач у поступку јавне набавке под називом: Услуге зимског одржавања
градских улица и локалних и некатегорисаних путева на подручју Општине Козарска
Дубица у току 2018.године, Лот-5 (Подручје града)
Понуђач “НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР дужан је
доставити уговорном органу оригинале или овјерене копије докумената из члана 45.став (2)
тачке од а ) до д) Закона о јавним набавкама БиХ.Рок за достављање наведене документације
је 5 (пет) дана, рачунајући 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 тендерској документацији и
законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Образложење
Након проведеног отвореног поступка за набавку под називом: Услуге зимског
одржавања градских улица и локалних и некатегорисаних путева на подручју Општине
Козарска Дубица у току 2018. Године-Лот-5(Подручје града), уговорни орган Општина
Козарска Дубица донио је Одлуку о избору најповољнијег понуђача бр.01-404-125/5-17, гдје је
као најповољнији понуђач изабран „МР СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ Д.О.О. КОЗАРСКА ДУБИЦА.
Против наведене одлуке, благовремено је дана 25.12.207.године уложена жалба од
стране понуђача „Нискоградња Марјановић“ д.о.о из Приједора.
Изјашњење на жалбу заједно са свим списом предмета прослијеђено је Канцеларији за
разматрање жалби Филијала Бања Лука, дана 05.01.2018.године.
Канцеларија за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, рјешавајући по жалби,
донијела је Рјешење бр.ЈН2-02-07-1-16-10/18 (запримљено код овог уговорног органа дана
21.02.2018.године) којим је жалба понуђача „Нискоградња Марјановић“ д.о.о из Приједора
против горе наведене одлуке о избору најповољнијег понуђача усвојена те одлука поништена
и предмет враћен на поновни поступак.
Канцеларија за разматрање жалби је установила да су наводи жалбе у дијелу који се
односи на повреду материјалног, и у вођењу процедуралног дијела поступка набавке тачни и
основани те да је овај уговорни орган начинио низ процедуралних грешака које чине повреду
поступка набавке.

Будући да је предметна одлука о избору најповољнијег понуђача поништена, а
цијенећи основаност жалбених навода од стране Канцеларије за разматрање жалби Филијала
Бања Лука, Комисија констатује да понуда „МР СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ Д.О.О. КОЗАРСКА
ДУБИЦА не испуњава квалификационе услове за пружање услуга које су предмет набавке и
није припремљена у складу са захтјевима из тендерске документације, Комисија је
констатовала да је понуда “НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР
прихватљива, испуњава квалификационе услове и припремљена је у складу са захтјевима из
тендерске документације, и то у укупном износу од 28.023,84 са ПДВ-ом, те је у складу с тим

дата препорука да се донесе одлука о додјели уговора наведеном понуђачу.
Цијенећи напријед наведено, утврђено је да су испуњени законски услови за избор
најповољнијег понуђа, како је и одлучено у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року
од 10 (десет) дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање
жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, у три примјерка
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