
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 :

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке СКП-н-05/19

I
Поништава се поступак јавне набавке радова која се односи на : ИЗРАДАИЗРАДАИЗРАДАИЗРАДА ОБЈЕКТАОБЈЕКТАОБЈЕКТАОБЈЕКТА

КАПТАЖЕКАПТАЖЕКАПТАЖЕКАПТАЖЕ,,,, ОБЈЕКАТАОБЈЕКАТАОБЈЕКАТАОБЈЕКАТА ПУМПНЕПУМПНЕПУМПНЕПУМПНЕ СТАНИЦЕСТАНИЦЕСТАНИЦЕСТАНИЦЕ ИИИИ РЕЗЕРВОАРРЕЗЕРВОАРРЕЗЕРВОАРРЕЗЕРВОАР ЗАЗАЗАЗА ПОТРЕБЕПОТРЕБЕПОТРЕБЕПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕ
ВОДОВОДНОГВОДОВОДНОГВОДОВОДНОГВОДОВОДНОГ СИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМА БАЊИЦАБАЊИЦАБАЊИЦАБАЊИЦА у складу са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним
набавкама из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-
404-169/19 од 07.10.2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У поступку јавне набавке радова: ИЗРАДАИЗРАДАИЗРАДАИЗРАДА ОБЈЕКТАОБЈЕКТАОБЈЕКТАОБЈЕКТА КАПТАЖЕКАПТАЖЕКАПТАЖЕКАПТАЖЕ,,,, ОБЈЕКАТАОБЈЕКАТАОБЈЕКАТАОБЈЕКАТА
ПУМПНЕПУМПНЕПУМПНЕПУМПНЕ СТАНИЦЕСТАНИЦЕСТАНИЦЕСТАНИЦЕ ИИИИ РЕЗЕРВОАРРЕЗЕРВОАРРЕЗЕРВОАРРЕЗЕРВОАР ЗАЗАЗАЗА ПОТРЕБЕПОТРЕБЕПОТРЕБЕПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГВОДОВОДНОГВОДОВОДНОГВОДОВОДНОГ
СИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМА БАЊИЦАБАЊИЦАБАЊИЦАБАЊИЦА, Одлуком о избору најповољнијег понуђача број:02-404-169/19 од
07.10.2019. године изабран је понуђач АД „Водовод и канализација “ Бијељина.

У складу са Законом о јавним набавкама и одредбама Одлуке број: 02-404-169/19 од
07.10.2019. године изабрани понуђач АДАДАДАД „Водовод„Водовод„Водовод„Водовод ииии канализацијаканализацијаканализацијаканализација ““““ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина био је
дужан да у року од 5 (пет) дана од пријема Одлуке достави оригинал или овјерену копију
документа којим потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ тј. изабрани понуђач је требао да достави доказ из тендерске документације из
тачке 7.1.3 под ц) Потврда надлежне пореске управе на основу које се може утврдити да
уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Како понуђач АД „Водовод и канализација “ Бијељина није доставио у прописаном
року тражене доказе уговорни орган је дужан да поништи поступак у складу са чланом 69, став
(2) под д) Закона о јавним набавкама из разлога што ниједна од примљених понуда није
прихватљива.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10

(десет) 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.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"
ДОСТАВЉЕНО:

- АД „Водовод и канализација“ Бијељина.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-169/19 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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