
 

 
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 

Број:06-404-1- 155/22. 

Датум: 14.4.2022.  

 

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: 28/22 од 13.4 2022, 

у поступку јавне набавке: „Услуге оглашавања града Добоја у дневној штампи у 2022“, 

градоначелник је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 28/22.  од 13.4.2022. 

  и уговор за јавну набавку:“ Услуге оглашавања града Добоја у дневној штампи у 

2022“  додјељује се понуђачу „Глас Српске“ а.д. Бања Лука, понуда број:А.Д-713/22.  од 

12.4.2022,  за понуђену цијену од  9.495,00 КМ, са урачунатим попустом од 50/%,без ПДВ-

а.(Словима:Деветхиљадачетиристодеведесетпетконвертибилнихмарака). 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу  по протеку 

рока од 10  дана,  рачунајући од дана када је  понуђач обавијештен о избору најповољније 

понуде. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ће бити објављена на wеб-страници www.press@doboj.gov.ba 

истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, сходно 

члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

Изабрани понуђач је дужан доставити доказе тражене тендерском документацијом у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношенња и доставља се  понуђачу  који је  

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

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 

06/404-1-128/22 од 29.3.2022. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 9.500,00 КМ. 

tel:053/242-002


Обавјештење о набавци број: 103-7-2-34-3-38/22 послано је на објаву на Портал јавних 

набавки дана 04.4.2022. 

Комисија за јавне набавке доставила је дана 13.4.2022 , Записник  о оцјени понуда  и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача. 

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

и правилно извршила отварање понуде и оцјену приспјеле понуде, о чему је сачинила 

одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 1, понуда понуђача „Глас Српске“а.д. Бања Лука. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да нема неблаговремено запримљених  понуда. 

- да је понуда понуђача  Глас Српске а.д. Бања Лука прихватљива. 

 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно 

и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјеле  понуде, 

сходно критеријима из Тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, уговорни орган није нашао разлоге, 

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавке. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу  са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најповољнији због: 

 

Најниже цијене, како слиједи: 

 

 

Назив / име понуђача 
 

Вриједност понуде (са ПДВ-

ом) 

 

1. Глас Српске а.д. Бања Лука 11.109,15 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у 

износу од 11.109,15 КМ. са урачунатим ПДВ-ом. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б.  Најнижа цијена,  Закона о 

јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове одлуке може се изјавити жалба,Уговорном органу, најкасније у року од 

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

форми. 

 

 

Достављено: 

 1. „Глас Српске“  а.д. Бања Лука                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                     Борис Јеринић,с.р. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




