
1 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ЗВОРНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Светог Саве 124,75400 Зворник,тел: 056 232 200,факс 056 232 221,www.gradzvornik.org,e-mail: zvornik@teol.net 
 
Број: 02-360-33-2/22 
Датум: 16.12.2022. године 
 
На основу члана 64. став (1). тачка б) и члана 70. став (1), (3) и (6), те одредби члана 72.став (1) 
тачка 1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 59/22), члана 82. 
став (3). Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
34. став (1). Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени 
гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о избору трећепласираног понуђача 

 
Доноси се одлука о избору трећепласираног понуђача „Hidrocom” д.о.о Зворник са понудом 
број 02-360-33-1/22 од 30.09.2022.године, у износу од 62.447,05КМ без ПДВ-а. 
 
Ова Одлука објавиће се на веб страници града Зворник истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6 Закона о јавним 
набавкама. 

 
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-360-33-1/22 
од 25.10.2022.године, а у складу са одредбама члана 72. став (3) под а) Закона о јавним 
набавкама. 

Образложење 
 

Након донешене Одлуке о избору другопласираног понуђача као најуспјешнијег, број 02-360-33-
1/22 од 25.10.2022.године, изабрани понуђач „Електроцентар Петек“ д.о.о Тузла је одбио 
потписивање уговора због раније преузетих обавеза и непредвиђених околности које би могле 
довести до немогућности извршења уговора. 
 
Сходно члану 70. и члану 72.став (3) Уговорни орган доноси Одлуку о избору трећепласираног 
понуђача „Hidrocom“ д.о.о Зворник као најповољнијег са цијеном од 62.447,05КМ без ПДВ-а. 
  
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу 
у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби 
путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 

 
                                     ЗАМЈЕНИК  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
           Бојан Ивановић 

ДОСТАВЉЕНО: 
 

1. „Електроцентар Петек“ д.о.о Тузла, 
2. „Gradex“  д.о.о. Зворник, 
3. “Hidrocom” д.о.о Зворник, 
4. Службени гласник Градске управе Зворник, 
5. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и 
6. Архива. 
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