
 
 

     
    РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 ГРАД ДОБОЈ 

                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 

Број: 06-404-1-360/21. 

Датум: 16.9.2021. 

 

На основу члана 69.  став 2. тачка а), Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14),  на препоруку Комисије за јавне набавке број: 53/21 од 15.9.2021. 

године у поступку јавне набавке – „Радови на измијештању инфраструктурних инсталација 

на парцели означеној као к.ч. бр. 5704/1 (нови премјер), локација Дома војске у Добоју – 

електро радови (ЛОТ 3), градоначелник је донио  
 

ОДЛУКУ 

о дјелимичном поништењу поступка јавне набавке 
 

Члан 1. 

            Поништава се дјелимично поступак јавне набавке – „Радови на измијештању 

инфраструктурних инсталација на парцели означеној као к.ч. бр. 5704/1 (нови премјер), 

локација Дома војске у Добоју у дијелу који се односи на ЛОТ 3 -  електро радови, 

Обавјештење о набавци број: 103-1-3-64-3-100/21 објављено на Порталу јавних набавки 

БиХ дана 25.8.2021.  из разлога што за предметни ЛОТ 3 није достављена ниједна понуда у 

одређеном крајњем року. 

 

Члан 2. 

Ова одлука објавит ће се на wеб-страници www.добој.гов.ба  
 

Члан 3. 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

О б р а з ло ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 06/404-1-298/21. од 17.8.2021. године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке за предметни ЛОТ износи 30.057,00 КМ без 

ПДВ-а (словима: тридесетхиљадапедесетседамконвертибилнихмарака). 

Обавјештење о набавци број: 103-1-3-64-3-100/21.  објављено на Порталу јавних 

набавки БиХ  дана 25.8.2021., а сажетак Обавјештења објављен је у „Службеном гласнику 

БиХ“. 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем број: 02-022-125/21.  од  27.1.2021. 

године. 

Комисија за јавне набавке доставила је  препоруку градоначелнику о поништењу 

предметне набавке, а из разлога наведеног у члану 1. ове Одлуке. 

tel:053/242-002


У предметном поступку по Записнику о запримању понуда  Комисија за јавне 

набавке констатовала је да за предметни ЛОТ 3 – електро радови није достављена ниједна 

понуда у одређеном крајњем року. 

Надаље, 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 набавке. 

У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је 

препорука о дјелимичном поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерском документацијом. 

Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да није достављена 

ниједна понуда у одређеном крајњем року за ЛОТ 3 – електро радови, чиме су се стекли 

услови за поништавање поступка набавке у дијелу који се односи на ЛОТ 3. 
 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (2) тачка а) Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 
 

Поука о правном лијеку: 

Против ове одлуке може се изјавити жалба уговорном органу у року од 10 (десет) 

дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у три примјерка у писаној форми. 

 

 

Достављено:                                                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

1.Одсјеку за јавне набавке,             Борис Јеринић, 

с.р. 

2. А/А                                                   
                                                                   


