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Југ Богдана 4-6  тел: 051/433-620,  051/433-631 

 

На основу члана 8. став 1, члана 70 став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и члана 33. Статута Центра за развој и унапређење 

села Бања Лука, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење поступка  за 

избор најповољнијег понуђача за набавку услуга давање правних савјета и пружање правне 

помоћи у вези са индиректним порезима и сачињавање правних лијекова на Рјешења 

управе за индиректно опорезивање, доносим 
 

 

OДЛУКУ O ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 
 

 

 

I 
 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке да услугу давање правних савјета и пружање 

правне помоћи у вези са индиректним порезима и сачињавање правних лијекова на Рјешења 

управе за индиректно опорезивање  изврши адвокатска канцеларија  Дејан Ракић, Сарајево , 

у  укупној вриједности од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно  7.020,00 КМ са урачунатим 

ПДВ-ом.     

Плаћање ће се  извршити по закљученом уговору са именованим понуђачем  или по предрачуну 

за извршене услуге  из средстава буџета  Центра за село са ставке -02. 

Услуга подразумјева  давање правних савјета и пружање правне помоћи у вези са индиректним 

порезима и сачињавање правних лијекова на Рјешења управе за индиректно опорезивање , 

сукцесивно према потребама уговорног органа до рјешавање спора  са управом за индиректно 

опорезивање (услуге из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама) . 

II 
 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на  веб-страници: www.crusbl.org 

истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70.  Закона о јавним набавкама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Позива за достављање понуда за набавку услуга давање правних савјета и пружање 

правне помоћи у вези са индиректним порезима и сачињавање правних лијекова на Рјешења 

управе за индиректно опорезивање број:1383/15 од 03.11.2015. године, објављеног на web 

страници Центра за развој и унапређење села Бања Лука, понуђач адвокат Дејан Ракић - 

Сарајево,  доставио је понуду у којој се нуди давање предметних услуга правних савјета и 

пружање правне помоћи у вези са индиректним порезима и сачињавање правних лијекова 

на Рјешења управе за индиректно опорезивање. 

На основу Одлуке  о покретање поступка набавке број: 1370/15-О од 29.10.2015. године  и  

Записника комисије број : 1479 од 09.11.2015. године одлучено је као у диспозиту ове Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку: 

  

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра 

да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има 

право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у роковима  прописаним 

чланоовима 99. и 101. Закона о јавним набавкама. 

 

                                                                                                                              ДИРЕКТОР:  

                                                                                                                 Проф др Миленко Шарић 

                                                                                                                 _____________________ 

http://www.crusbl.org/

