РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА
НАЧЕЛНИК
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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
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Број: 01-404-143/3-18
Датум: 11.01.2019. 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) те члана 10. став 1. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II
дио Б Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ број 66/16) и препоруке
Комисије за набавку број: 01-404-143/2-18 од 26.12.2018. године, начелник Општине Козарска
Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
1.Понуда понуђача „CASCO TOURS“ Д.О.О ПРИЈЕДОР проглашава се прихватљивом, те
се именованом понуђачу додјељује уговор о набавци: Услуге превоза ученика са посебним
потребама, по цијени од 16.200,00 КМ (словима:шеснаестхиљададвијестотине КМ) без
ПДВ-а, односно 18.954,00 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.
Образложење
Начелник општине донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке из Анекса II
дио Б Закона о јавним набавкама БиХ од 26.12.2018. године, на основу које је, на званичној
интернет страници Општине Козарска Дубица, дана 26.12.2018. године, објављен позив на
достављање понуда за услуге превоза ученика са посебним потребама и исти путем факса
упућен на три адресе.
По наведеном позиву за достављање понуда примљен је само један захтјев за
достављање тендерске документације, и то од „CASCO TOURS“ Д.О.О ПРИЈЕДОР, и то
дана 27.12.2018.године,
До остављеног рока за доставу, приспјела је само једна (1) понуда и то понуда
„CASCO TOURS“ Д.О.О ПРИЈЕДОР, чија је цијена понуде била 16.200,00 КМ без ПДВ-а
односно 18.954,00 КМ са ПДВ-ом.
Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и валидности
документације, Комисија утврдила да понуђач испуњава формално правне, техничке и
економске услове неведене у позиву за достављање понуде.
Комисија за јавне набавке је Начелнику општине једногласно предлажила да прихвати
понуду понуђача „CASCO TOURS“ Д.О.О ПРИЈЕДОР за услуге превоза ученика са
посебним потребама, која износи 16.200,00 КМ без ПДВ-а односно 18.954,00 КМ са ПДВ-ом.

Како је наведени понуђач једини доставио понуду, која у формално правном,
техничком и економском смислу задовољава услове које је поставио уговорни орган, донијета
је одлука 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.
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