
                                                                                   
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД  ДОБОЈ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Хиландарска 1,74000 Добој,те.053-242-002,е-маил: javnenabavke@doboj.gov.ba 

 

 

Број:06-404-1-254/21. 

Датум: 6.7.2021 

 

На основу члана 72. став (3) тачка д )и став 4,  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

БиХ“, број 39/14), на Препоруку Комисије за јавне набавке број: 25/21 од 05.7.2021. године, 

у поступку јавне набавке – ЛОТ 1: „Извођење грађевинских радова на изградњи 

свлачионице у МЗ Грабовица“, градоначелник је донио  
 

ОДЛУКУ 

о избору другорангираног понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 25/21  од 05.7.2021. године 

и уговор за јавну набавку  – ЛОТ 1: „Извођење грађевинских радова на изградњи објекта 

свлачионице у МЗ Грабовица“, додјељује се понуђачу „Бетон плус“д.о.о. Добој,носилац 

групе понуђача, „Градип“а.д. Прњавор,члан групе понуђача, понуда број: 0512/21 од 

12.5.2021.године,  за понуђени износ  од  94.537,73 КМ, без ПДВ-а,другорангираном а након 

проведене „Е аукције“. 
 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу , по 

протеку рока од 15  дана,  рачунајући од дана 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 објавит ће се на wеб-страници www.doboj.gov.ba, истовремено с 

упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. 

став (6) Закона о јавним набавкама. 
 

                                                                       Члан 4. 

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

учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама. 

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 06-

404-1-194/21.од 20.05.2021 у дијелу који се односи на ЛОТ 1: „Извођење грађевинских 

радова на изградњи објекта свлачионице у МЗ Грабовица.“ 
 

                                                                  

 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

     Уговорни орган је на основу препоруке комисије за јавне набавке донио одлуку о избору 

најповољнијег понуђача број:06-404-1-194/21.од 20.5.2021, којом је уговор за ЛОТ 1: 

Извођење грађевинских радова на изградњи објекта свлачионице у МЗ 

Грабовица“додијељен понуђачу „Плоско“д.о.о. Осјечани – Добој. 

У складу са чланом 5.2.Тендерске документације и члана 12.Уговора о извођењу 

грађевинских радова на изградњи објекта свлачионице у МЗ Грабовица изабрани понуђач 

је био дужан да у року од 14 (четрнаест) дана  од дана потписивања Уговора достави 

безусловну банкарску гаранцију за уредно извршење уговора. 

С обзиром да је понуђач пропустио да у наведеном року  достави гаранцију за уредно 

извршење уговора , уговорни орган је у складу са чланом 72. став 3,тачка д) и став 4. Закона 

о јавним набавкама БиХ одлучио као у диспозитиву ове одлуке и уговор додијелио 

другорангираном понуђачу „Бетон плус“д.о.о. Добој,носилац групе понуђача „Градип“ а.д. 

Добој, члан групе понуђача. 

  

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалбаКанцеларији за разматрање жалби у року од 10 

(десет) дана од дана пријема ове одлуке.Жалба се доставља у три примјерка у писаној 

форми. 

 

Достављено: 

            1.“Бетон плус“д.о.о. Добој                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                 Борис Јеринић  с.р.                                                                                           

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


