
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                           

Hilandarska br.1, 74000 Doboj, tel/fax:053/242-002, e-mail: javnenabavke@doboj.gov.ba 

 

     Број:02-022-2430/17 

     Добој,19.12.2017. 

 

 

 

 На основу члана 82.став3.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске број 97/16) и Рјешења Канцеларије за разматрање жалби Сарајево 

број: ЈН2-01-07-1-673-8/17 од 16.11.2017.године, Градоначелник  је донио 

 

 

О Д Л У К У 

о наставку поступка јавне набавке 

 

I 

Овом Одлуком наставља се поступак јавне набавке : „Пружање услуга прикупљања и 

одвоза комуналног отпада из домаћинстава и привреде и вршење наплате од корисника 

са територије Града Добој“, обавјештење о набавци број: 103-1-2-48-3-86/17, објављено 

на Порталу јавних набавки дана 12.09.2017.године. 

 

II 

 Град Добој ће у поновном поступку поступити у складу са  Рјешењем  Канцеларије за 

разматрање жалби Сарајево број: ЈН2-01-07-1-673-8/17 од 16.11.2017.године. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на службеној интернет 

страници Града Добој. 

 

tel:053/242-002


 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Канцеларија за разматрање жалби Сарајево донијела је Рјешење број: ЈН2-01-07-

1-673-8/17 од 16.11.2017. којим се усваја жалба понуђача КП „Прогрес“а.д. Добој  и 

поништава  Закључак Уговорног органа број: 02/404-1-374/17 од 23.10.2017.године ,  

предмет враћа уговорном органу на поновни поступак. 

Жалба понуђача КП Прогрес а.д. Добој изјављена је 23.10.2017. са називом 

„Жалба на Обавјештење о јавној набавци број:103-1-2-48-3-86/17, објављено на Порталу 

јавних набавки БиХ дана 12.9.2017, ради поништења обавјештења о набавци . 

Закључком Уговорног органа број :02-404-1-374/17 од 23.10. 2017. жалба је 

одбачена из разлога што се у складу са чланом 101.став (1) жалба на Обавјештење о 

набавци  може изјавити најкасније седам дана прије истека рока за подношење понуда. 

Канцеларија за разматрање жалби Сарајево, увидом у жалбу је констатовала да 

жалба иако насловљена на Обавјештење о набавци, садржајно указује не само на податке 

из Обавјештења о набавци већ и у односу на тендерску документацију а жалба на 

тендерску документацију може се изјавити најкасније десет дана од дана преузимања 

тендерске документације. 

Из горе наведених разлога Канцеларија за разматрање жалби је донијела Рјешење 

којим се Жалба усваја и поништава Закључак уговорног органа број: 02-404-1-374/17 од 

23.10.2017.  

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                     Обрен Петровић,с.р. 


