
   

 
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

               _________________________________________________________________________  

Хиландарска бр. 1, 74000 Добој,  тел/факс:053/242-002, e-mail: gradonacelnik@doboj.gov.ba 

                                                                                                           

 

Број: 02/404-1-337/19. 

Добој, 10.5.2019. 

      

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16), члана 60. и члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ бр. 

1/17), Обавјештења бр. 03-052-336/19 од 07.5.2019. од стране Одјељења за општу управу 

Градске управе Добој градоначелник   д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача  

бр. 02-404-1-807/18 од 24.12.2018. 
 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача  бр. 02-

404-1-807/18 од 24.12.2018. у предмету јавне набавке услуга прања моторних возила и 

вулканизерских услуга за возила у власништву Градске управе Добој у 2019. 

 

                                                                        Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на web страници Града 

Добој www.doboj.gov.ba и „Службеном гласнику Града Добој“.    
 

            О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е   
 

Одлуком о избору најповољнијег понуђача  бр. 02-404-1-807/18 од 24.12.2018. у 

предмету јавне набавке услуга прања моторних возила и вулканизерских услуга за возила у 

власништву Градске управе Добој у 2019. обављање предметних услуга додијељено је 

пружаоцу услуга „Петар“ д.о.о. Добој из Добоја за понуђени износ од 4.820,38 КМ (словима: 

четирихиљадеосамстодвадесетконвертибилнихмарака и 38/100), Понуда бр. 21/18 од 

12.12.2018.  
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Предметна јавна набавка проведена је путем Јавног позива за достављање понуда, 

Услуге из Анекса 2, дио Б, (Правилник о поступку додјеле уговора за набавку услуга из 

Услуге из Анекса 2, дио Б  Закона о јавним набавкама БиХ - „Сл.гл.Бих“ бр. 66/16), Јавни  

позив бр. 02-404-1-672/18 од 20.11.2018. којим је тачком 2. предвиђено да се уговор не 

закључује, него ће се испостављени рачуни сматрати уговором, а услуге реализовати у 

складу са потребама уговорног органа у периоду од 01.1.2019. до 31.12.2019. 

Како је Пружалац услуга „Петар“ д.о.о. Добој из Добоја Градској управи Добој, 

Одјељењу за општу управу, доставило допис запримљен дана 06.5.2019. да  није у 

могућности наставити пружање предметних услуга услијед смањења радних капацитета, 

Одјељење за општу управу на основу истог дописа доставило је Обавјештење бр. 03-052-

336/19 од 07.5.2019. којим предлаже раскид уговора са поменутим Пружаоцем услуга. 

С обзиром да у предметном поступку набавке није предвиђено закључење уговора, 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке, те истом престаје важити Одлука о избору 

најповољнијег понуђача  бр. 02-404-1-807/18 од 24.12.2018. даном доношења. 

 

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК  

1. „Петар“ д.о.о.  Добој        Борис Јеринић с.р. 

Добој,  Колубарска бб,    

2. Одсјеку за јавне набавке,  

3. Одјељењу за општу управу, 

4. а/а.  

 


