
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

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

Број: 06-404-1-105 /21. 

Датум: 10.03. 2021. 

На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
БиХ“, број 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 10/21. од 09.3.2021. године, у 
поступку јавне набавке : „Извођење додатних радова на инфраструктурном опремању до 
грађевинске парцеле означене као к.ч. бр.6696(нови премјер),што одговара к.ч. бр.284/2 (стари 
премјер),све КО Добој у улици Цара Душана у Добоју СПО „Центар 5“- Радови на 
вреловоду,топловоду и топлотној подстаници“ , градоначелник је донио 

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број: 10/21 од 09.3.2021. године и уговор за јавну 
набавку“ Извођење додатних радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле 
означене као к.ч. бр.6696(нови премјер),што одговара к.ч. бр.284/2 (стари премјер), све КО Добој у 
улици Цара Душана у Добоју СПО „Центар 5“-„ Радови на вреловоду, топловоду и топлотној 
подстаници, додјељује се понуђачу „Боро терм“д.о.о. Добој , понуда број 40/21 од 09.3.2021. за 
понуђену цијену од 24.769,80 КМ без ПДВ-а. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу по протеку 
рока од 15 дана рачунајући од дана када је изабрани понуђач обавијештен о избору најповољније 
понуде. 

Члан 3. 
Ова одлука ће се објавити на wеб-страници 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. 

 

 

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


Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 06/404-1- 
70/21 од 16.2.2021. 
Јавна набавка је проведена путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 24.790,00 КМ. 

На основу позива уговорног органа број: 06-404-1-73/21.од 16.02.2021. проведен је преговарачки 
поступак без објаве обавјештења о набавци дана 09.3.2021. са почетком у 12,15 часова у згради 
градске управе Добој у присуству овлаштеног представника понуђача „Боро терм“д.о.о. Добој. 
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем градоначелника број:02-022-125/21. од 27.1. 2021. 
извршила је 09.3.2021. отварање почетне понуде и утврдила да понуда испуњава квалификационе 
услове, чиме су стечени услови за учешће у преговарачком поступку .Понуђач је доставио почетну 
понуду у износу од 24.769,80 КМ без ПДВ-а. Након обављених преговора овлаштени представник 
понуђача је изјавио да је то и коначна цијена његове понуде а што је потврдио својим потписом на 
записнику са отварања понуде и записнику о обављеним преговорима. Укупна цијена понуде са 
ПДВ-ом износи 28.980,67 КМ. Рок извођења предметних радова је 15 дана након потписивања 
уговора. 

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

Градоначелник 
с.п Борис Јеринић 

Доставити: 
1. „Боро терм“д.о.о Добој 
2. а/а 


