
 

 

 
 РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                  Хиландарска бр.1, 74000 Добој , тел/фаx:053/242-002, е-маил: градонацелник@добој.гов.ба 
 

Број: 06-404-1-151/21. 

Датум: 21.4.2021. 

 

На основу члана 69. став (3). Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, бр. 39/14) у 

поступку јавне набавке – „Извођење радова на водоводном систему у МЗ Стријежевица“ - 

ЛОТ 1 – „Изградња резервоара Р1 и Р2 у МЗ Стријежевица, ЛОТ 2 – Изградња 

дистрибутивног цјевовода у МЗ Стријежевица, ЛОТ 3 – Изградња мјерних шахтова у МЗ 

Стријежевица“, градоначелник је донио  
 

ОДЛУКУ 

 о отказивању поступка јавне набавке 
 

Члан 1. 

Отказује се поступак јавне набавке – „Извођење радова на водоводном систему у МЗ 

Стријежевица“ - ЛОТ 1 – „Изградња резервоара Р1 и Р2 у МЗ Стријежевица, ЛОТ 2 – 

Изградња дистрибутивног цјевовода у МЗ Стријежевица, ЛОТ 3 – Изградња мјерних 

шахтова у МЗ Стријежевица“ због доказивих разлога  који су ван контроле уговорног органа 

и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања ове јавне набавке. 

 

Члан 2. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници Града Добој www.doboj.gov.ba истовремено 

с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 

70. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ. 

 

                                                     Члан 3.      

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се  свим понуђачима који су 

учествовали 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.  02/404-1-952/20 од 16.10.2020. 

Јавна набавка је проведена отвореним поступком. 

Процијењена вриједност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а износи: ЛОТ 1 – 

138.862,00 KM, ЛОТ 2 – 283.886,00 КМ, ЛОТ 3 – 135.875,00 КМ.  

Обавјештење о набавци бр.  103-1-3-158-3-256/20 објављено је на Порталу јавних 

набавки БиХ дана 29.10.2020., а сажетак Обавјештења о набавци послан је на објављивање 

у „Службени гласник БиХ“ истога дана.   

tel:053/242-002
http://www.doboj.gov.ba/


 

 

Међутим, усљед недостатка буџетских средстава планираних за предметну јавну 

набавку, а проузрокованих трајањем пандемије Корона вируса, као и понављањем локалних 

избора у Добоју уговорни орган је принуђен да откаже предметни поступак јавне набавке у 

цјелости. 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама БиХ, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби  у року 

од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља уговорном органу у 

писаној форми,  у три примјерка. 

 

  ДОСТАВЉЕНО:                ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                

1. „Геокоп“ д.о.о. Дервента                Борис Јеринић, с.р. 

 


