
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. и 72. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина (''Службени 
гласник Града  Бијељина'',  број:08/013;27/13)  и  члана  40.  Правилника  о јавним набавкама  роба, 
услуга и радова (''Службени гласник Града Бијељина'',24/15 и 08/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке 

СЗП-07(3 лота)-лот 1-п1/16

Поступак  јавне  набавке  СЗП-07(3  лота)-лот  1-п1/16:  Набавка  штампаних  образаца  за 
потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.године поништава се у складу са чланом 69 
став 2) тачка е) Закона о јавним набавкама из разлога што је цијена  прихватљиве понуде значајно 
већа од обезбјеђених средстава за предметну јавну набавку. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Одлуком број:02-404-6/17 од 27.02.2017.године, као најповољнији понуђач изабран је ДОО 
''Copitrade'' Бијељина са понуђеном цијеном у износу од 44.716,23 КМ (са ПДВ-ом).

Понуђач ДОО „Copitrade'' Бијељина  био је обавезан у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
Одлуке  да достави оригинал или овјерене  копије  докумената  којима  потврђује  вјеродостојност 
достављених  изјава  из  члана  45.  и  47.  Закона  о  јавним  набавкама.  Како  је  Одлука  о  избору 
примљена  дана  02.03.2017.године,  понуђач  је  био  дужан  да  документацију  достави  најкасније 
07.03.2017.године.

Наведени  понуђач  је  доставио  тражену  документацију  дана  15.03.2017.године  односно 
након истека рока који је одредио уговорни орган, а  чланом 72.став 3) тачка а) Закона о јавним 
набавкама је предвиђено да се, уколико најуспјешнији понуђач пропусти да достави оргинале или 
овјерене фотокопије документације из члана 45. и 47.Закона о јавним набавкама у року који одреди 
уговорни орган, уговор додијељује понуђачу  чија је понуда на ранг листи одмах након понуде 
најупјешнијег понуђача.

Обзиром  да  је  понуда  другопласираног  понуђача  ДОО“Мојић“  Бијељина  у  износу  од 
54.982,98 КМ(са ПДВ-ом)  већа од средстава предвиђених за предметну јавну набавку у износу од 
50.000,00 КМ , поступак се поништава у складу са чланом 69. став 2) тачка е) Закона о јавним 
набавкама.
 

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- 6/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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