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Број: 01-404-20/3-20
Датум: 12.02.2020. године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19), 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) у поступку додјеле уговора путем преговарачког поступка без објаве обавјештења,
начелник Општине Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Понуда понуђача „БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О из Козарске Дубице, проглашава се
прихватљивом, те се именованом понуђачу додјељује уговор о набавци радова: „Извођење
хитних радова као превентивних мјера на санацији клизишта на локалитету Бања Мљечаница
у Општини Козарска Дубица“, чија цијена понуде износи 59.850,00 КМ без урачунатог ПДВа, односно 70.024,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Образложење
Дана 07.02.2020.године, ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и
рехабилитацију “Мљечаница“ Козарска Дубица, обратила се Општини Козарска Дубица и
надлежном одјељењу за стамбено-комуналне послове са захтјевом за хитну санацију
клизишта на локалитету Бања Мљечаница (путни правац од Међувођа према Бањи
Мљечаница) ради обезбјеђења нормалне комуникације саобраћаја и проходности пута те
спречавања несреће и заштите људи и материјалних добара, уз детаљно образложење и доказе
за провођење ове набавке.
С обзиром на значај саме установе Бање Мљечаница као и чињенице да је то једини
путни правац који користи Бања Мљечаница, те мјештани села Горњи Јеловац, Горња
Кошућа, Поглеђево, двије шумарије-дубичка и приједорска, била је неопходна хитна
интервенција-хитна санација клизишта на овом локалитету а ради обезбјеђења проходности
путног правца и нормалне комуникације саобраћаја и спречавање даљег оштећења
саобраћајница те спречавања несреће као и заштите људи и материјалних добара, усљед
разлога крајње хитности, због трајања обилних кишних падавина и олујног невремена и
озбиљне пријетње од прекида путне комуникације.
На основу свега наведеног, усљед разлога крајње хитности, због трајања обилних
кишних падавина и олујног невремена и озбиљне пријетње од опрекида путне комуникације,
Одјељење за стамбено комуналне послове упутило је иницијативу за покретање хитног
преговарачког поступка у складу са чланом 21.став 1 тачка д) Закона о јавним набавкама, са
предузећем „Бабић превоз“ д.о.о из Козарске Дубице ради санације клизишта на локалитету
Бања Мљечаница.
На основу Одлуке о покретању поступка за набавку радова: „Извођење хитних радова
као превентивних мјера на санацији клизишта на локалитету Бања Мљечаница у Општини
Козарска Дубица“ покренут је преговарачки поступак без објаве обавјештења, те је упућен

позив за достављање понуде „БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О из Козарске Дубице, а у складу са
чланом 21. став 1.тачка д) Закона о јавним набавкама.
Из разлога крајње хитности, рок за достављање понуде био је 12.02.2020. године до 11
часова. Позвани понуђач је у прописаном року доставио своју понуду. Будући да је потребно
крајње хитно приступити извођењу радова, из разлога крајње хитности а у циљу обезбјеђења
проходности путног правца и нормалне комуникације саобраћаја и спречавање даљег
оштећења саобраћајница те спречавања несреће као и заштите људи и материјалних добара,
понуђач је одмах доставио коначну понуду.
Анализом пристигле коначне понуде понуђача „БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О из Козарске
Дубице, Комисија за набавку је утврдила да је иста прихватљива, те да у правном, економском
и техничком смислу задовољава захтјеве наведене у позиву за достављање понуде.
Укупна цијена понуде износи 59.850,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно 70.024,50
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Анализом цијене понуде утврђено је да је укупна цијена у складу са процијењеном
вриједношћу набавке, те је Комисија предложила да се понуда прихвати.
Цијенећи напријед наведено, утврђено је да су испуњени законски услови за
прихватање понуде, како је и одлучено у диспозитиву.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 дана од дана објаве ex ante
обавјештења о транспарентности, или у року од 30 (тридесет) дана од дана објаве
обавјештења о додјели уговора ако ex ante обавјештења о транспарентности није објављено.
Накнада за покретање жалбеног поступка износи 500,00 КМ и уплаћује се у складу са
Инструкцијом о начину уплате, контроле и поврата накнада прописаних чланом 108. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 86/14), уз плаћање административне таксе.
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