
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),Градоначелник д о н о с и :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ООООПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКА јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке ОЗПОЗПОЗПОЗП-07/18-07/18-07/18-07/18

Поништава се поступак јавне набавке роба која се односи на : Набавку печења и остале
готове хране за потребе Градксе управе Града Бијељина током 2019.године, 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 Одкука о избору најповољнијег понуђача број: 02-
404-198/18 од 10.12.2018.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке роба: Набавка печења и остале готове хране за потребе

Градксе управе Града Бијељина током 2019.године, Одлуком о избору најповољнијег понуђача
број:02-404-198/18 од 10.12.2018.године изабран је као понуђач доо ’’ГЛОБУС ТИМ’’ Бијељина
У складу са Законом о јавним набавкам и одредбама Одлуке број: 02-404-198/18 од
10.12.2018.године изабрани понуђач доо ’’Глобус тим’’ Бијељина био је дужан да у року од 3
(три) дана од пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије докумената којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и члана 47. Закона о јавним
набавкама. Како понуђач доо ’’Глобус тим’’ Бијељина није доставио у прописаном року
тражене доказе уговорни орган је дужан да у складу са чланом 72. став (3) ЗЈН уговор достави
приједлог уговора оном понуђачу који је на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег
понуђача , а то је у предметном поступку понуђач доо ’’Етно село Станишићи’’ Бијељина. За
предметну јавну набавку уговорни орган је предвидио средства за реализацију у износу од
10.256,41 КМ (без ПДВ-а). Понуђач доо ’’Етно село Станишићи’’ Бијељина је понудио укупну
цијену за набавку предметних роба у износу од 11.689,90 КМ (без ПДВ-а), тако да разлика
између предвиђеног износа и понуђене цијене понуђача износи 1.433,49 КМ (без ПДВ-а).

На основу свега горе наведеного одлучено је као у диспозитиву одлуке и поступак
предметне јавне набавке : Набавка печења и остале готове хране за потребе Градксе управе
Града Бијељина током 2019.године, се поништава , 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 5 (пет)

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:

- ДОО ''ГЛОБУС ТИМ'' Бијељина
- ДОО ''ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ'' Бијељина

Број:02-404-198/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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