
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
69. 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 :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ОООООТКАЗУОТКАЗУОТКАЗУОТКАЗУПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКА
јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке ПППППППП----нннн-01/16-01/16-01/16-01/16

Отказује се поступак јавне набавке услуга:’’Вршење сузбијања ларви комараца на подручју
града Бијељина’’ , у складу са чланом 69. став 3) ЗЈН због разлога који су изван контроле
уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У поступку јавне набавке услуга путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења а
који се односи на - Вршење сузбијања ларви комараца на подручју града Бијељина, понуђач
Д.О.О. ’’Санитација’’ Бијељина, заступан по пуномоћнику адвокату Санелу Незирићу из Сарајева
изјавио је жалбу на предметну тендерску документацију.

Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби, Бања Лука бројЈН-02-07-1-242-10/16 од
09.06.2016.године, жалба понуђача Д.О.О. ’’Санитација’’ Бијељина, заступан по пуномоћнику
адвокату Санелу Незирићу из Сарајева је одбијена као неоснована.

Уговорни орган је 19.04.2016.године, је покренуо преговарачки поступак без објаве
обавјештења у складу са чланом 21.став 1 тачка д) ЗЈН, ради разлога крајње хитности, односно
хитног сузбијања ларви комараца на подручју града Бијељина. Због трајања жалбеног поступка,
период сузбијања прве генерације ларви комараца када је требало хитно реаговати је прошао, као и
најкритичнији период за појаву прве генерације ларви комараца. На основу дописа Одјељења за
привреду и пољопривреду број: 02/1-3-1-227/16 од 16.06.2016.године, односно стручног мишљења
градског здравственог инспектора, а у складу са горе наведеним поступак јавне набавке се отказује.

Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет)
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"
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