
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Хиландарска бр.1, 74000 Добој, тел/фаx: 053/242-002, е-маил: javnenabavke@doboj.gov.ba 

Број: 06-404-1- 64 /21. 
Датум : 12.02.2021. 

На основу члана 69. став 3. Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ број 39/14) 

, на препоруку Комисије за јавне набавке број: 179/20. од 09.02.2021. у поступку јавне набавке - „ 

Књиговезачке услуге и услуге штампања образаца за потребе Градске управе Добој у 2021 „ 

градоначелник је ђонио 

ОДЛУКУ 

о отказивању поступка јавне набавке 

Члан 1. 

Отказује се поступак јавне набавке - „ Књиговезачке услуге и услуге штампања образаца 

за потребе Градске управе Добој у 2021 „ због других ђоказивих разлога . 

Члан 2. 

Ова одлука ће се објавити на wеб-страници 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. 

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. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о избору најповољнијег понуђача број:06- 

404-1-25/21. од 20.1.2021. и Одлука о избору другорангираног понуђача број:06-404-1-53/21. од 

03.02.2021. 

О б р а з л о ж е њ е 

Уговорни орган је на препоруку Комисије за јавне набавке донио Одлуку о избору 

најповољнијег понуђача број:06-404-1-25/21 од 20.01.2021.којом је уговор за „Књиговезачке услуге 

и услуге штампања образаца за потребе Градске управе Добој у 2021.“ додијељен понуђачу 

„Графичар“ с.п. Добој, а након проведене „Е аукције „. 

У складу са чланом 2. наведене одлуке, изабрани понуђач је био дужан у року од пет дана од 

дана пријема одлуке доставити доказе тражене тендерском документацијом. Крајњи рок за доставу 

 

http://www.doboj.gov.ba/


документације био је 27.01. 2021. Како до наведеног рока нису достављени тражени докази, понуда 

понуђача „Графичар“с.п. Добој је одбачена у складу са чланом 68. став 1. Закона о јавним набавкама 

БиХ. Уговорни орган је у складу са чланом 72. став 3. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ донио 

Одлуку о избору другорангираног понуђача број:06-404-1-53/21 од 03.02.2021. којом је уговор 

додјељен понуђачу „Примапром“д.о.о. Бања Лука . У складу са чланом 2. наведене одлуке, изабрани 

понуђач је био у обавези да у року од пет дана од дана пријема Одлуке достави документацију 

тражену тендерском документацијом.Крајњи рок за доставу документације био је 08.02.2021.С 

обзиром да понуђач „Примапром“д.о.о. Бања Лука није доставио документацају до наведеног рока, 

понуда наведеног понуђача је одбачена. 

С обзиром на напријед наведено Уговорни орган је донио одлуку о отказивању поступка 

набавке, а у складу са чланом 69.став 3. Закона о јавним набавкама БиХ. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 

пријема ове одлуке. Жалба се доставља уговорном органу у три примјерка у писаној форми. 

Градоначелник 

Борис Јеринић,с.р. 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. „Графичар“ с.п. Добој 

2. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука 


