
 

 

 

 

    РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

Број: 06-404-1-495/21. 

Датум: 03.12.2021. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник БиХ“, бр. 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке бр. 91/21 од 02.12.2021. 

године, у поступку јавне набавке: „Извођење додатних радова на реконструкцији и 

изградњи дијела Ул. Цара Душана (од раскрснице са Ул. Југ Богдана до раскрснице код 

Брчко гаса) у Добоју, фаза нискоградње“ , градоначелник је донио  

 

                                                                      ОДЛУКУ 

                                                 о избору најповољнијег понуђача 

 

                                                                       Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке бр.  91/21 од  02.12.2021. године и уговор 

за јавну набавку -  „Извођење додатних радова на реконструкцији и изградњи дијела Ул. 

Цара Душана (од раскрснице са Ул. Југ Богдана до раскрснице код Брчко гаса) у Добоју, 

фаза нискоградње“ додјељује се понуђачу „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град,  Понуда 

бр.11083/21 од 01.12.2021. за понуђену цијену од 63.465,48 КМ (словима: 

шездесеттрихиљадечетристошездесетпетконвертибилнихмарака и 48/100) без ПДВ-а. 

 

                                                                     Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу  по протеку 

рока од 10 (десет) дана рачунајући од дана када је изабрани понуђач обавијештен о избору 

најповољније понуде. 

 

                                                                       Члан 3. 

Ова одлука ће се  објавити  на wеб-страници Града Добој – www.doboj.gov.ba 

истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу 

са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

                                                                      Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се  понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним 

набавкама. 

                                                           О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр. 

06/404-1-474/21 од 19.11.2021. 

tel:053/242-002


 

 

Јавна набавка је проведена  путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о 

набавци. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 63.469,00 (словима: 

шездесеттрихиљадечетристошездесетдеветконвертибилнихмарака). 

 

На основу Позива за доставу понуде у преговарачком поступку без објаве обавјештења за 

набавку радова од стране уговорног органа бр.  02-022-1-476/21 од 19.11.2021. проведен је 

преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци са једним понуђачем „МГ 

МинД“ д.о.о. Мркоњић Град,  дана 01.12.2021. са почетком у 12,00 часова у згради Градске 

управе Добој у присуству овлаштеног представника понуђача „МГ Минд“д.о.о. Мркоњић 

Град. Комисија за јавне набавке именована Рјешењем градоначелника бр. 02-022-125/21. од 

27.1. 2021. извршила је дана 01.12.2021. отварање почетне понуде  понуђача „МГ 

Минд“ д.о.о. Мркоњић Град и утврдила да понуда испуњава квалификационе услове, чиме 

су стечени услови за учешће у овом преговарачком поступку. Понуђач је доставио  почетну 

понуду  у износу од 63.465,48 КМ (словима: 

шездесеттрихиљадечетристошездесетпетконвертибилнихмарака и 48/100) без ПДВ-а. 

Након отварања понуде овлаштени представник понуђача  је изјавио да је то и коначна 

цијена његове понуде а што је потврдио својим потписом на записнику са отварања понуде. 

Укупна цијена понуде са ПДВ-ом износи 74.254,61 КМ (словима: 

седамдесетчетирихиљадедвјестопедесетчетириконвертибилнемарке и 61/100). Рок 

извођења предметних радова је 10 (десет) дана од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

Комисија за јавне набавке је оцијенила да је понуда  прихватљива  те је сходно томе дала  

препоруку да се наведеном понуђачу додијели уговор о извођењу предметних радова. 

 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

                                                                  

     ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року  од 15 (петнаест) дана од дана пријема 

ове одлуке. Жалба се доставља у три примјерка у писаној форми.             

 

 

                                                                                                    Градоначелник 

                                                                                                  Борис Јеринић, с.р. 

                                                                                                 

       Доставити: 

1. „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, 

2. а/а 

 

 

 




