
1

РЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКА СРПСКАСРПСКАСРПСКАСРПСКА
ГРАДГРАДГРАДГРАД БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИКГРАДОНАЧЕЛНИКГРАДОНАЧЕЛНИКГРАДОНАЧЕЛНИК

Број:02-404-69/16
Датум:03.06.2016.године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) 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
62. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:08/013;27/13) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града Бијељина'',24/15
и 8/16),Градоначелник д о н о с и :

ООООДДДД ЛЛЛЛ УУУУККККУУУУ
Жалба понуђача Д.О.О.''Copitrade'' Бијељина уложена на Одлука о поништењу поступка

број:02-404-69/16 од 24.05.2016.године у поступку јавне набавке роба број: СЗП-04/16 - ''Набавка
рачунарске опреме'' се усваја.

У поступку јавне набавке роба : ''Набавка рачунарске опреме'' бира се као најповољнији
понуђач Д.О.О.''Copitrade'' Бијељина.

Одлука о поништењу поступка број:02-404-69/16 од 24.05.2016.године се ставља ван снаге.

ООООББББ РРРР АААА ЗЗЗЗ ЛЛЛЛООООЖЖЖЖЕЕЕЕЊЊЊЊЕЕЕЕ
Д.О.О.''Copitrade'' Бијељина уложило је жалбу на Одлука о поништењу поступка број:02-

404-69/16 од 24.05.2016.године године у поступку јавне набавке роба број: СЗП-04/16 - ''Набавка
рачунарске опреме'' која је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица.

Жалилац у жалби истиче да његова понуда за набавку предметних роба у износу од
21.051,87 КМ (без ПДВ-а) прелази за неких 5% предвиђена средства за јавну набавку у износу од
20.000,00 КМ( без ПДВ-а) и сматра да његова понуда тиме није значајно већа од износа
предвиђеног у буџету.

Уговорни орган је размотрио наводе жалбе и утврдио да су исти основани из разлога што
је на основу дописа Службе заједничких послова као покретача предметне јавне набавке утрђено
да постоје средства у износу од 1.230,69 КМ. Такође добијена је и сагласност за повећање
средстава у износу од 1.230,69 КМ (број: 02/10-054-1-198/16 од 03.06.2016.године) од стране в.д.
Начелника Одјељења за финансије уз претходну сагласност Службе заједничких послова и
Градоначелника.

Због основаности навода, а на основу горе добијене сагласности поново је извршено
разматрање и вредновање достављених понуда и на основу критеријума најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, утврђена је следећа ранг листа:

Р.бр. Понуђач Понуђена цијена
БЕЗ ПДВ-а

1. Д.О.О.''Copitrade'' Бијељина 21.051,87КМ
2. ДОО ''ИНФОКОМП'' Бијељина 22.417,88КМ
3. ДОО “R&S'' Сарајево 22.845,00КМ

и оцијењено је да је најповољнији понуђач:
ДДДД....ОООО....ОООО.''Copitrade''.''Copitrade''.''Copitrade''.''Copitrade'' БијељинаБијељинаБијељинаБијељина,,,, сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод ::::

21.051,8721.051,8721.051,8721.051,87 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа))))
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Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 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"

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић


