
 
 

 
 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 - 257/21. 

Датум:6.7.2021. 

 

На основу члана 69.  став 2. тачка д), Закона о јавним набавкама БиХ ,(Службени гласник 
БиХ број 39/14),  на препоруку Комисије за јавне набавке број: 24/21. од 05.7.2021. године, у 
поступку јавне набавке – „Извођење радова на рушењу постојећег и изградњи новог 
Административног центра Градске управе Добој “ градоначелник је донио  
 

ОДЛУКУ 
о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 
            Поништава се поступак јавне набавке – „Извођење радова на рушењу постојећег и 
изградњи новог Административног центра Градске управе Добој “, из разлога што ниједна од 
примљених понуда није прихватљива. 
 

Члан 2. 
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници www.doboj.gov.ba 
 

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- 139/21. од 16.4.2021. године. 
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка са међународном објавом обавјештења о 
набавци. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ -а износи  24.404.000,00 КМ. 
Обавјештење о набавци број: 103-1-3- 29-3- 43/21. послано је на објављивање дана 19.4.2021. 
на Портал јавних набавки , а сажетак Обавјештења објављен у „Службеном гласнику 
БиХ“,Исправка Обавјештења о набавци број:103-1-3-29-8-79/21 од 22.6.2021. 
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем број: 02-022-125/21. од 27.1.2021. године. 
Комисија за јавне набавке доставила је  препоруку за поништење поступка набавке. 
Комисија за јавне набавке је констатовала да су запримљене двије понуде и то: „Прода –
монт“д.о.о. Добој, Група понуђача: ГП „Градип“ а.д. Прњавор, носилац групе понуђача, 
„Ширбеговић инжењеринг“д.о.о. Грачаница, члан групе понуђача, „Топлинг“д.о.о. 
Прњавор,члан групе понуђача,“Калдера цомпанy“д.о.о. Лакташи члан групе понуђача, 
„Проинтер ИТСС“д.о.о. Бања Лука,члан групе понуђача. 

tel:053/242-002


Приликом анализе и детаљног прегледа понуда Комисија је утврдила да ниједна од примљених 
понуда није прихватљива. 
Наиме, прегледом понуде понуђача „Прода-монт“ д.о.о. Добој,утврђено је да понуђач није 
доставио двије потврде о успјешно реализованим уговорима чији су карактер и комплексност 
исти или слични предмету набавке предложеног уговора , а што је тражено тачком 
3.5.2.тендерске документације. Осим тога понуђач није доставио  овјерене фотокопије 
употребне дозволе и или власничке дозволе и или доказа о закупу машина у понуди а што је 
такође тражено тачком 3.5.2. тендерске документације.Тачком 3.4.2. тендерске документације 
тражено је да понуђач достави изјаву о укупном промету у посљедњој финансијској години 
2020. или од датума регистрације,односно почетка пословања, те да укупан промет мора бити 
сразмјеран процијењеној вриједности набавке тј. не прелази двоструки износ процијењене 
вриједности набавке.Понуђач „Прода-монт“д.о.о. Добој доставио је изјаву о укупном промету 
у износу од 15.139.944,61 КМ, а што није у складу са условима траженим тендерском 
документацијом.Тачком 5.1. тендерске документације тражена је гаранција за озбиљност 
понуде. Увидом у наведену понуду утврђено је да понуђач није доставио тражену грранацију. 
Даље, увидом у понуду понуђча ГП „Градип“а.д.Прњавор,  носилац групе понуђача,утврђено 
је да цијена наведене понуде знатно прелази процијењену вриједност набавке. Процијењена 
вриједност набавке износи 24.404.000,00 КМ, а укупна цијена понуде 31.740.382,47 КМ,без 
ПДВ-а. 
 
 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2. тачка д) 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“Прода-монт“д.о.о. Добој                                                      Борис Јеринић с.р. 

2.ГП „Градип“ а.д. Прњавор                                   

                                                                                                                                       

                                                                   


