
 

 

 
 РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                             Ул.  Хиландарска бр.1, 74000 Добој , tel/fax:053/242-002, e-mail: gradonacelnik@doboj.gov.ba 
 

Број: 06-404-1-94/22. 

Датум: 09.3.2022. 
 

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

(„Сл. гласник БиХ“, бр. 39/14), Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања 

Лука бр. ЈН2-02-07-1-256-10/22 од 24.2.2022., те на препоруку Комисије за јавне набавке бр. 

89/21 од 02.3.2022. у поступку јавне набавке – „Набавка материјала и изградња електро 

прикључка за „Рени бунар“ у Придјелу“, градоначелник је донио  
 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке бр.  89/21 од 02.3.2022. и  уговор 

за јавну набавку – „Набавка материјала и изградња електро прикључка за „Рени бунар“ у 

Придјелу“ додјељује  понуђачу „Nexen“ д.о.о. Бања Лука из Бања Луке, Понуда бр. NXN – 

416/21 од 13.12.2021. за понуђену цијену од 56.150,00 КМ  (словима: 

педесетшестхиљадастопедесетконвертибилнихмарака) без ПДВ - а, као најповољнијем.  
 

Члан 2. 

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

рока од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана од када су сви понуђачи обавијештени о 

избору најповољније понуде.  

Изабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке 

дотавити доказе тражене тендерском документацијом. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ће се објавити на wеб-страници Града Добој - www.doboj.gov.ba 

истовремено са 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. 

       Члан 5.  

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 06-

404-1-531/21 од 24.12.2021. обзиром да је иста поништена од стране Канцеларије за 

разматрање жалби, Филијала Бања Лука, Рјешењем  бр. ЈН2-02-07-1-256-10/22 од 24.2.2022. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

бр.  06-404-1-468/21 од 17.11.2021. 

Јавна набавка је проведена отвореним поступком. 

Процијењена вриједност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а износи 56.150,00 КМ  

(словима: педесетшестхиљадастопедесетконвертибилнихмарака). 

Обавјештење о набавци бр.  103-1-1-98-3-153/21 објављено је на Порталу јавних 

набавки БиХ дана 25.11.2021., а сажетак Обавјештења о набавци послан је на објављивање 

у „Службени гласник БиХ“ истога дана.   

На препоруку Комисије за јавне набавке бр. 89/21 од 22.12.2021. градоначелник је 

донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача бр. 06-404-1-531/21 од 24.12.2021. и 

Обавјештење о резултату поступка јавне набавке бр. 06-404-1-532/21 од 24.12.2021. којом 

је уговор за предметну набавку додијелио понуђачу „Статор ГС“ д.о.о. Буковица Велика, 

Добој за понуђену цијену у износу од 56.140,26 КМ (словима: 

педесетшестхиљадасточетрдесетконвертибилнихмарака и 26/100). 

На наведену Одлуку о избору најповољнијег понуђача бр. 06-404-1-531/21 од 

24.12.2021. изјавио је жалбу „Nexen“ д.о.о. Бања Лука из Бања Луке која је са изјашњењем 

уговорног органа послана на надлежно одлучивање Канцеларији за разматрање жалби, 

Филијала Бања Лука. 

Дана 01.3.2022. уговорном органу достављено је Рјешење Канцеларије за 

разматрање жалби, Филијала Бања Лука бр. ЈН2-02-07-1-256-10/22 од 24.2.2022. којим је 

усвојена жалба понуђача „Nexen“ д.о.о. Бања Лука из Бања Луке и поништена Одлука о 

избору најповољнијег понуђача бр. 06-404-1-531/21 од 24.12.2021., те предмет враћен 

уговорном органу на поновни поступак. Канцеларија за разматрање жалби, Филијала Бања 

Лука у свом Рјешењу бр. ЈН2-02-07-1-256-10/22 од 24.2.2022. утврдила је да је основан 

жалбени навод жалиоца који се односи на чињеницу да потврда о успјешно извршеним 

уговорима понуђача „Статор ГС“ д.о.о. Буковица Велика, Добој, издата од стране Града 

Добој, не садржи прописане елементе из тачке 3.5.2. Тендерске документације уговорног 

органа, односно, не садржи податке прописане чланом 48. став (3) Закона о јавним 

набавкама у погледу времена извршења уговора. 

У складу са напријед наведеним понуда понуђача „Статор ГС“ д.о.о. Буковица 

Велика, Добој обзиром на наведени усвојени жалбени навод није квалификована, те је 

уговор за предметну набавку додијељен понуђачу „Nexen“ д.о.о. Бања Лука из Бања Луке. 

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 Канцеларији за разматрање жалби  у року 

од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља уговорном органу у 

писаној форми,  у три примјерка. 
   

ДОСТАВЉЕНО:                ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                

1. „Nexen“ д.о.о. Бања Лука                                                                 Борис Јеринић, с.р. 

2.  „Статор ГС“ д.о.о. Буковица Велика, Добој.                                             

 

 

 




