
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 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'',24/15,8/16),Градоначелник д о н о с и :
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IIII
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда,,,,

објављеном на Порталу јавних набавки дана 08.02.2017.године,,,, а која се односи на набавку
услуга:” Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и
награђених учесника културних манифестација у 2017. години”, понуду је доставио следећи
понуђач:

1 . ДОО „Љаљић турс“ Челић

IIIIIIII
Након разматрања приспјелe понудe установљено је да иста није прихватљива из разлога

што Образац за цијену понуде није правилно попуњен.Када се помноже количина и јединична
цијена, износ који се добије не одговара уписаним вриједностима, а уколико би се износи
исправили била би добијена понуда са неприродно ниском цијеном.
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ПоступакПоступакПоступакПоступак сесесесе поништавапоништавапоништавапоништава у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним

набавкама БиХ, из разлога штониједна од примљених понуда није прихватљива.
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-7/17 од 06.03.2017.године је саставни дио ове
Одлуке о поништењу поступка.
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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.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-7/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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