
 
 
 
 
 
 

     
     РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Цра Душана 79 А, 74000 Добој, тел/фаx:053/242-002, е-маил: градоначелник@добој.гов.ба 

 

Број: 02-404-1- 174/22. 

Датум: 03.5. 2022. 
 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став (1), (3) и (6) Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 

27/22  од 29.4.2022. у поступку јавне набавке -  „Извођење радова на уређењу канцеларија   

у улици Цара Душана број 73/А у Добоју“, градоначелник је донио  

 
 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број: 27/22 од 29.4.2022 и уговор 

за јавну набавку – „Извођење радова на уређењу канцеларија  у  улици Цара Душана број 

73/Ау Добоју  додјељује се понуђачу „ Прода -монт“ д.о.о. Добој из Добоја, Понуда број: 

462/2022. од 26.4.2022.  за понуђену цијену у износу од  49.320,00 КМ , без ПДВ . 

(Словима:Четрдесетдеветхиљадатристодвадесетконвертибилнихмарака) а након 

проведене „Е аукције“ 
 

Члан 2. 

 

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

рока од  15 дана, рачунајући од дана доставе Одлуке и обавјештења о избору најповољније 

понуђача. 

Изабрани понуђач је дужан доставити документацију тражену тендерском 

документацијом у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег 

понуђача. 
 

Члан 3. 

 

Ова одлука објавиће се на wеб страници Града Добој - www.добој.гов.ба 

истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке у 

складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 4. 

 

tel:053/242-002


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

учествовали  у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним 

набавкама. 

 

                                                                   О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 06 - 404-1- 127/22. од 29.3.2022. 

Јавна набавка је проведена  путем отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 49.356,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 103-1-3-36-3-40/22 објављено је на Порталу јавних 

набавки БиХ  05.4.2022. а сажетак Обавјештења о набавци објављен у Службеном гласнику 

БиХ. 
 

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

До крајњег рока за достављање понуда  26.4.2022. до 11,00 часова своју понуду су 

доставили сљедећи понуђачи: „Кула монт“д.о.о. Зеница, „Прода-монт“д.о.о. Додој. 

Комисија је извршила отварање понуда дана 26.4.2022.  у 12,00 часова .  

 

Утврђено је  да су благовремено запримљене 2 понуде и то: : „Кула монт“д.о.о. 

Зеница, „Прода-монт“д.о.о. Добој, те да наведне понуде испуњавају услове тражене 

тендерском документацијом. 

 

За  предметну набавку  Тендерском документацијом  предвиђена је  „Е – аукција“, 

која је одржана 29.4.2022. са почетком у 12,00 часова. 

 

Према Извјештају о току и завршетку „Е аукције“ утврђено је да понуђачи нису 

учествовали у „Е аукцији“ те да су остали при својим првобитним цијенама. 

 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, градоначелник 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 најбоље оцијењен због: 
 

Најниже цијене  
 

 

Назив / име понуђача 
Укупна цијена понуде (са ПДВ-ом) 

 

1. 

 

  „Прода монт“ д.о.о. Добој 
57.704,40 КМ 

2.  „Кула-монт“д.о.о. Зеница                 57.746,18 КМ 

 

Изабрани понуђач изабран је примјењујући критериј најниже цијене,  у износу од  

57.704,40  КМ са урачунатим  ПДВ-ом. 



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 Уговорном органу  у року од 10 (десет) 

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

  

                                                                                                                    

                                                                                                              Градоначелник                                                                                                                                                                                                                                     

       Доставити:                                                                                  Борис Јеринић ,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. „Прода-монт“ д.о.о. Добој 

2. „Кула монт“д.о.о. Зеница 

 

                                    

 

 

 

 




