
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број:97/16) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана
70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14)
члана 71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:09/17) и члана 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града
Бијељина'',број:13/17,02/18),Градоначелник д о н о с и :
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У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,,,, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 15.11.2018.године и у “Сл.гласнику БиХ” бр,81/18 од 16.11.2018.године,,,, а која се
односи на набавку услуга: Израда и набавка промотивних материјала у склопу пројекта
„Партнерство одрживог развоја“, понуде су доставили следећи понуђачи:

1 . ДОО „Графичар“, Бихаћ
2. ДОО „Мојић“, Бијељина
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да ниједна од примљених понуда
није испунила услове предвиђене тендерском документацијом.

Понуда ДОО „Графичар“, Бихаћ није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из сљедећих разлога:

- Списак радника запослених код понуђача није потписан и овјерен од стране понуђача
како је наведено под тачком 7.4. ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, подтачка
1.2. тендерске докумнтације и

- У достављеном уговору о дјелу закљученом између ДОО „Графичар“ као наручилац
посла и Борјана Дивљановића из Бијељине ка извршиоца посла, није наведено да ће
извршилац посла бити стално присутан током вршења предметне услуге-Израда и набавка
промотивних материјала у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја“, шифра КГН-н-
05/18, како је наведено под тачком 7.4. ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ,
подтачка 1.4. тендерске документације.

Понуда ДОО „Мојић“, Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из сљедећих разлога:

- У Изјави из члана 45. Закона о јавним набавкама није наведен положај представника
привредног друштва и наведен је нетачан број службеног гласника БиХ у коме је
објављено обавјештење о јавној набавци, наведен је број 39/14 а обавјештење о јавној
набавци бр.1293-1-2-210-3-268/18 је објављено у Службеном гласнику БиХ бр.81/18,

- У Изјави из члана 47. Закона о јавним набавкама није наведен положај представника
привредног друштва и наведен је нетачан број службеног гласника БиХ у коме је
објављено обавјештење о јавној набавци, наведен је број 39/14 а обавјештење о јавној
набавци бр.1293-1-2-210-3-268/18 је објављено у Службеном гласнику БиХ бр.81/18,

- У Изјави из члана 52. Закона о јавним набавкама није наведен положај представника
привредног друштва и наведен је нетачан број службеног гласника БиХ у коме је
објављено обавјештење о јавној набавци, наведен је број 39/14 а обавјештење о јавној
набавци бр.1293-1-2-210-3-268/18 је објављено у Службеном гласнику БиХ бр.81/18 и



- Није достављен списак радника запослених код понуђача, потписан и овјерен
од стране понуђача како је наведено под тачком 7.4. ТЕХНИЧКА И
ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, подтачка 1.2. тендерске документације. Понуђач
је доставио Извјештај о броју запослених радника код понуђача издат од стране
Пореске управе Републике Српске у складу са тачком 7.4. ТЕХНИЧКА И
ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, подтачка 1.3. тендерске документације
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ПоступакПоступакПоступакПоступак сесесесе поништавапоништавапоништавапоништава у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним
набавкама БиХ, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-208/18 од 10.12.2018.године је саставни дио ове
Одлуке о поништењу поступка.
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Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10
дана од дана пријемa исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би
могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у
поступку.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-208/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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