
 

 

 
 РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

Број: 06-404-1-346 /21. 

Датум: 15.9.2021. 
 

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

(„Сл. гласник БиХ“, бр. 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке бр. 50/21 од 

14.9.2021. у поступку јавне набавке – „Извођење грађевинских радова на санацији 

пословних просторија у Ул. Краља Александра 69 у Добоју“, градоначелник је донио  
 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке бр.  50/21 од 14.9.2021. и  уговор 

за јавну набавку -  „Извођење грађевинских радова на санацији пословних просторија у Ул. 

Краља Александра 69 у Добоју“,  додјељује понуђачу „Астра План“ д.о.о. Брчко из Брчког  

Понуда бр. 03-09/21 дата након одржане Е-аукције дана 13.9.2021. за понуђену цијену од 

17.500,00 КМ  (словима: седамнаестхиљадапетстоконвертибилнихмарака) без ПДВ - а, као 

најбоље оцијењеном.  

Члан 2. 

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

рока од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана од када су сви понуђачи обавијештени о 

избору најповољније понуде.  

Изабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке 

доставити доказе тражене тендерском документацијом. 
 

Члан 3. 

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

истовремено са упућивањем понуђачима  који су учествовали 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  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.  06-404-1-297/21 од 17.8.2021. 

Јавна набавка је проведена отвореним поступком. 

tel:053/242-002


 

 

Процијењена вриједност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а износи 21.800,00 KM 

(словима: двадесетједнахиљадаосамстоконвертибилнихмарака). 

Обавјештење о набавци бр.  103-1-3-61-3-98/21 објављено је на Порталу јавних 

набавки БиХ дана 20.8.2021., а сажетак Обавјештења о набавци послан је на објављивање у 

„Службени гласник БиХ“ истога дана.   

Тендерску документацију са Портала јавних набавки БиХ преузели су: 

„Eкапија“ д.о.о., BBS Europe, Ћосићпромекс д.о.о. Жабљак, Обрт „Кућни мајстори“, 

Комунално предузеће „Прогрес“ акционарско друштво Добој, ГД Стил- Монт Синиша 

Мићић С.П. Добој, Unitrade Company д.о.о., Плоско д.о.о., Tec Bos д.о.о., „Бетон плус“, 

Астра План д.о.о., „Larix“ д.о.о., ДОО „Јосиповић“ Добој, ДОО „Прода-Монт“ Добој, Тензо 

д.о.о.. 

Комисија за јавне набавке именована је Одлуком бр.  02-022-125/21.  од  27.1.2021. 

године. 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о оцјени понуда бр.  50/21  и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача бр. 50/21 од 14.9.2021. у поступку јавне  

набавке -  „Извођење грађевинских радова на санацији пословних просторија у Ул. Краља 

Александра 69 у Добоју“.  

У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке 

благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 5; 

- да је благовремено запримљено 5 понуда; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су запримљене понуде понуђача “Бетон плус“ д.о.о. Добој, „Астра План“ д.о.о. 

Брчко, „Прода – Монт“ д.о.о. Добој, Група понуђача ГД „Стил – монт“ Синиша 

Мићић, С.П. Добој (носилац групе) и „Симпро – градња“ д.о.о. Добој (члан групе) и 

„Ћосић Промекс“ д.о.о. Жабљак, Усора. 

- да је свих 5 запримљених понуда прихватљиво. 

Након провјере рачунске исправности понуда уговорни орган утврдио је да понуђачи 

“Бетон плус“ д.о.о. Добој, „Прода – Монт“ д.о.о. Добој и „Ћосић Промекс“ д.о.о. Жабљак, 

Усора имају рачунску грешку у својим понудама, те су им од стране уговорног органа 

упућени дописи којима се тражи њихова сагласност на исправку рачунске грешке, а које 

сагласности су наведени понуђачи у остављеном року доставили уговорном органу.   

За предметну набавку Тендерском документацијом је предвиђена „Е аукција“која је 

и одржана дана 13.9.2021. 

Према Извјештају о току и завршетку „Е аукције“од 13.9.2021. утврђена је ранг листа 

понуђача који су позвани да учествују у „Е аукцији“, како слиједи: 

1. ГД „Стил – монт“ Синиша Мићић, С.П. Добој (носилац групе) и „Симпро – 

градња“ д.о.о. Добој (члан групе), почетна цијена 21.799,32 КМ без ПДВ-а. 

2. “Бетон плус“ д.о.о. Добој, почетна цијена 21.998,96 КМ без ПДВ-а. 

3. „Ћосић Промекс“ д.о.о. Жабљак,  почетна цијена 23.919,13 КМ без ПДВ-а, 

4. „Астра План“ д.о.о. Брчко, почетна цијена 26.526,01 КМ без ПДВ-а, 

5. „Прода – Монт“ д.о.о. Добој, почетна цијена 27.634,36 КМ без ПДВ-а. 

Након одржане Е-аукције коначна ранг листа понуђача који су учествовали у „Е 

аукцији“ гласи: 

1. „Астра План“ д.о.о. Брчко, коначна цијена 17.500,00 КМ без ПДВ-а, 



 

 

2. “Бетон плус“ д.о.о. Добој, коначна цијена 18.200,00 КМ без ПДВ-а, 

3. ГД „Стил – монт“ Синиша Мићић, С.П. Добој (носилац групе) и „Симпро – 

градња“ д.о.о. Добој (члан групе), коначна цијена 20.000,00 КМ без ПДВ-а, 

4. „Ћосић Промекс“ д.о.о. Жабљак,  , коначна цијена 23.919,13 КМ без ПДВ-а, 

5.  „Прода – Монт“ д.о.о. Добој, коначна цијена 27.634,36 КМ без ПДВ-а, 
 

У поступку оцјене проведеног поступка, градоначелник није нашао разлоге, 

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија за јавне набавке у свему правилно 

поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и Тендерском документацијом.  

Увидом у приложену документацију неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 

оцијењен због  

- најниже цијене, како слиједи: 
 

Назив / име понуђача 
 

Укупна цијена понуде 

(са ПДВ-ом)  

1.  „Астра План“ д.о.о. Брчко 20.475,00 КМ 

2.  “Бетон плус“ д.о.о. Добој 21.294,00 КМ 

3.  ГД „Стил – монт“ Синиша 

Мићић, С.П. Добој (носилац 

групе) и „Симпро – 

градња“ д.о.о. Добој (члан 

групе) 

23.400,00 КМ 

4.  „Ћосић Промекс“ д.о.о. 

Жабљак 

27.985,38 КМ 

5.  „Прода – Монт“ д.о.о. Добој 32.332,20 КМ 
 

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 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. „Астра План“ д.о.о. Брчко,                                       Борис Јеринић, с.р. 

2. “Бетон плус“ д.о.о. Добој, 

3. „ГД „Стил – монт“ Синиша Мићић, С.П. Добој 

 (носилац групе) и „Симпро – градња“ д.о.о. Добој (члан групе) 

4. „Ћосић Промекс“ д.о.о. Жабљак, 

5. „Прода – Монт“ д.о.о. Добој.  

 

 


