
  
 
 
 
 

     
     РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

   

Број:  06-404 -  1- 176/22. 

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: 

21/22. од 27.4.2022. у поступку јавне набавке:„Извођење радова на санацији клизишта код 

породичне куће Гостић Неђе из Доње Пакленице  “, градоначелник је донио одлуку 
 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број: 21/22 од 27.4.2022. и уговор 

за јавну набавку – „Извођење радова на санацији клизишта код породичне куће Гостић Неђе 

из Доње Пакленице  “  , додјељује се понуђачу „Плоско“ д.о.о. Осјечани - Добој , понуда 

број: 155/22. од 04.4.2022.  за понуђену цијену у износу од 24.994,50 КМ  без ПДВ-а. 
 

Члан 2. 

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

рока од  10 дана, рачунајући од дана од када су сви   понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде. 

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. 

         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- 109/22. од 15.3.2022. 

tel:053/242-002


Јавна набавка је проведена  путем конкурентског захтјева. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 21.480,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 103-7-3-29-3- 34/22. објављено је на Порталу јавних набавки 

БиХ дана 21.3.2022.  
 

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

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача. 

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

и правилно извршила отварање понуда и оцјену  о чему је сачинила одговарајуће записнике 

у којима је утврђено да су запримљене двије (2) понуде понуђача:  „Плоско“д.о.о. Осјечани- 

Добој, Симпро - градња“д.о.о. Добој. 

 Након отварања понуда и прегледа документације Комисија је констатовала да понуда 

понуђача „Симпро – градња“ д.о.о. Добој не испуњава услове тражене тендерском 

документацијом.Тачком 4.2.2. тендерске документације – начин достављања понуда 

прописан је начин достављања понуда гдје на задњој страни или на предњој страни у 

горњем лијевом углу омотнице понуђач је дужан да наведе Назив понуђача/групе 

понуђача,адресу понуђача/ групе понуђача. Понуђач „Симпро-градња“д.о.о. Добој,на 

задњој страни коверте је назначио само „Симпро – градња“д.о.о. Добој, не наводећи члана 

групе понуђача „Ћосић промекс“д.о.о. Усора а који је наведен као члан групе  у Споразуму 

о заједничком наступању. Из наведеног разлога  његова понуда је одбачена(члан 68 тачка 

и) ј) ЗЈН. 

Понуда понуђача „Плоско“д.о.о. Осјечани – Добој, испуњава услове тражене тендерском 

документацијом али  вриједност његове понуде прелази износ средстава планираних за ову 

набавку. Процијењена вриједност набавке је 21.480,00 КМ без ПДВ-а а понуда понуђача 

„Плоско“ д.о.о.Осјечани -  Добој  износи 24.994,50 КМ без ПДВ-а.С обзиром да се из 

наведеног разлога поступак набавке понавља неколико пута, а имајући у виду и Записник 

Комисије за утврђивање стања клизишта на територији града Добој од 07.3.2022,  Одјељење 

за Цивилну заштиту, које је иницирало поступак набавке затражило је својим дописом 

број:016-81-20-146/22 od 19.4.2022. сагласност Градоначелника за одобрење додатних 

средстава како би се окончао поступак.Добијањем тражене сагласности уговорни орган је 

основом ове одлуке додијелио уговор понуђачу „Плоско“д.о.о. Осјечани – Добој. 

 

За предметну набавку тендерском документацијом је предвиђена „Е аукција“.С обзиром да 

је само једна понуда квалификована, „Е аукција“ се није могла заказати. 

 

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. „Плоско“д.о.о. Осјечани Добој                        29.243,57 KM 

Изабрани понуђач изабран је примјењујући критериј најниже цијене,  у износу од 29.243,57 

КМ са урачунатим  ПДВ. 

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 5 (пет) дана од дана 

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

 

 

                                                                                                            Градоначелник                                                                                                                                                                                                                                     

Доставити:                                                                                          Борис Јеринић,с.р. 

1. „Плоско“д.о.о. Осјечани - Добој                                             

2.“Симпро - градња“д.о.о. Добој  

                                 

 

 




