
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: 

УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 

2020.ГОДИНЕ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-229/19 ОД 

23.03.2020.ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града Бијељина дана 30.10.2020. године, 

Градоначелник доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-17-у1/19 

 

Најповољнији понуђач за јавну набавку: УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ 

УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 

ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ, ДОДАТНИ УГОВОР 

НА УГОВОР БРОЈ:02-404-229/19 ОД 23.03.2020.ГОДИНЕ,  je  ДОО ''Геоматик''  

Бијељина  са понуђеном цијеном у износу: 3.418,30  КМ (без ПДВ-а). 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 30.10.2020. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је поступак  јавне 

набавке под шифром: СКП-17-у1/19: УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА 

ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ГЕОДЕТСКО 

МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР 

БРОЈ:02-404-229/19 ОД 23.03.2020.ГОДИНЕ.  

Основ за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 23. Закона о јавним 

набавкама. 

У фази претквалификације понуђач ДОО ''Геоматик''  Бијељина, као једини учесник 

у поступку, дана 12.11.2020. године доставио  је захтјев за учешће у складу са позивом на 

преговарање. 

 Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-189/20 од 17.11.2020. године 

утврђено је да је понуђач  ДОО ''Геоматик''  Бијељина испунио услове претквалификације 

прописане тендерском документацијом. 

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 

достави оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност 

достављене изјаве из члана 45.  Закона о јавним набавкама БиХ . Уколико понуђач у горе 

наведеном року не достави тражену документацију уговорни орган  ће у складу са чланом 69. 

став (2) под д) Закона о јавним набавкама поништити поступак јавне набавке, из разлога што 

ниједна од примљених понуда није прихватљива  

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. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина" 

            

Број:  02-404-189/2020                                                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

Датум: 

                                                                                                               Мићо Мићић 

 


