
 

 

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, предмет јавне 

набавке – Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе ''Вук 

Караџић'' Бијељина VIII фаза – занатски радови, објављеног на веб страници Града Бијељина 

17.11.2017. године, Градоначелник доноси: 

 

О Д Л У К У 

о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке радова 

шифра: ДД-Н-01-п1/17 

 

1. Понуђач Д.О.О. ''ПРИЗМА'' Бијељина испуњава услове претквалификације у предмету 

јавне набавке – Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне 

школе ''Вук Караџић'' Бијељина VIII фаза – занатски радови. 

2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду и учествовати на преговорима у 

терминима који су дефинисани тендерском документацијом. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дана 17.11.2017. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је 

поступак набавке - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне 

школе ''Вук Караџић'' Бијељина VIII фаза – занатски радови . Основ за вођење преговарачког 

поступка је прописан чланом 21. став 1) Закона о јавним набавкама. 

 У фази претквалификације понуђач д.о.о. ''ПРИЗМА'' Бијељина, као једини учесник у 

поступку, дана 24.11.2017. године у  доставила је захтјев за учешће. 

 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене захтјева за учешће, дана 24.11.2017. 

године доставила Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о резултатима 

претквалификације, којом се треба утврдити квалификованост понуђача ДОО ''ПРИЗМА'', 

Бијељина. 

 Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози за доношење овакве 

одлуке оправдани, те је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и чланом 70. 

став (5) Закона о јавним набавкама. 

На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, путем 

уговорног органа. 
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Датум:24.11.2017.године 
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