
 

 

 
 

     
    РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 ГРАД ДОБОЈ 

                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Ул. Цара Душана бр.79A, 74000 Добој, тел/фаx:053/242-002, e-mail: javnenabavke@doboj.gov.ba 
 

Број: 06-404-1- 250/22. 

Датум: 22.6.2022. 

 

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

гласник БиХ“ број 39/14),  на препоруку Комисије за јавне набавке број: 32/22 од 21.6.2022. 

године у поступку јавне набавке – „Извођење радова на инфраструктурном опремању до 

грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6705/1 (нови премјер) КО Добој за СПО „Центар 

7“ у Ул. Цара Душана у Добоју – ЛОТ 1 – реконструкција топлотне подстанице“,  

градоначелник је донио  
 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 
 

Члан 1 

Поништава се поступак јавне набавке – „Извођење радова на инфраструктурном 

опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6705/1 (нови премјер) КО Добој за 

СПО „Центар 7“ у Ул. Цара Душана у Добоју – ЛОТ 1 – реконструкција топлотне 

подстанице“, Обавјештење о набавци број: 103-1-3-49-3-62/22 објављено је на Порталу 

јавних набавки БиХ дана 18.5.2022., из разлога што цијена примљених прихватљивих 

понуда прелази износ средстава планираних за предметну набавку. 
 

Члан 2. 

Ова одлука објавиће 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 

бр.  06-404-1-164/22 од 28.4.2022. 

Јавна набавка је проведена отвореним поступком. 

Процијењена вриједност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а за ЛОТ 1 износи 

48.164,00 KM (словима: четрдесетосамхиљадастошездесетчетириконвертибилнемарке). 

Обавјештење о набавци бр.  103-1-3-49-3-62/22 објављено је на Порталу јавних 

набавки БиХ дана 18.5.2022., а сажетак Обавјештења о набавци послан је на објављивање у 

„Службени гласник БиХ“ истога дана.   

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

године. 

tel:053/242-002


 

 

Комисија за јавне набавке својим дописом бр. 32/22 од 14.6.2022., а након утврђене 

рачунске грешке у понуди понуђача „Боро – Терм“ д.о.о. Добој из Добоја, затражила је од 

понуђача сагласност за исправку рачунске грешке, након чега је наведени понуђач доставио 

уговорном органу Сагласност за исправку рачунске грешке бр. 54/22 од 14.6.2022. 

У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке 

благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

Да је за ЛОТ 1 - реконструкција топлотне подстанице: 

- укупан број пристиглих понуда 2; 

- да су благовремено запримљене 2 понуде; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су запримљене понуде понуђача: „Термо Танасић“ д.о.о. Добој и „Боро – 

терм“ д.о.о. Добој, 

-  да су обје запримљене понуде прихватљиве. 

За предметну набавку Тендерском документацијом је предвиђена „Е аукција“која је 

заказана за дан 20.6.2022. у 9,00 часова, али није било подношења понуда. Наиме, Понуђачи 

„Боро – терм“ д.о.о. Добој и „Термо Танасић“ д.о.о. Добој остали су код својих првобитно 

датих цијена („Боро – терм“ д.о.о. Добој – 52.493,00 КМ и „Термо Танасић“ д.о.о. Добој – 

52.770,00 КМ). 

Комисија за јавне набавке доставила је  препоруку градоначелнику о поништењу 

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

Обзиром да је уговорни орган процијенио вриједност предметне набавке (ЛОТ 1 - 

реконструкција топлотне подстанице“ у износу од 48.164,00 KM (словима: 

четрдесетосамхиљадастошездесетчетириконвертибилнемарке), а да цијене свих 

прихватљивих понуда прелазе износ средстава обезбијеђених за предметну набавку, 

уговорни орган одлучио је као у члану 1. ове Одлуке, а у складу са чланом  69. став (2) тачка 

е) Закона о јавним набавкама. 

 

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. „Боро – терм“ д.о.о. Добој                                                                      Борис Јеринић 

2. „Термо Танасић“ д.о.о. Добој. 

 

 
 




