
  

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 71. 

Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:09/17) и члана 48. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града 

Бијељина'',број:13/17), Градоначелник  д о н о с и : 

 

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 

ОЗП-10/17 

 

I 

 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б објављеном на Web страници 

Града Бијељина дана 12.07.2017. године, а који се односи на набавку услуга: Пружање услуга 

ручка/вечере  и преноћишта  током 2017. године из Фонда репрезентације, за госте, званичнике  

институција и организација, манифестација (поводом обиљежавања славе Града Бијељина, Дана 

Града) и другим лицима  којима се указује  гостопримство у ресторанима  на подручју Града 

Бијељина, понуду је доставио следећи понуђач : 

- ДОО „Глобус Тим“, Дворови-Бијељина 

 

II  

 Након разматрања приспјеле понуде установљено је да је иста испунила услове наведене 

у Позиву за достављање понуда, те је након проведених преговора прихваћена понуда, 

 

ДОО „Глобус Тим“, Дворови-Бијељина са понуђеном цијеном у износу од 

9.392,25 КМ (без ПДВ-а) 

 

III 

  

Записник о оцјени понуда 4 број: 02-404-138/17 од 21.07.2017. године је саставни дио ове 

Одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

 

IV 

 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. 

V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града 

Бијељина" 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 

 

Број:02-404-138/17-4 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бијељина  

Датум: Мићо Мићић 

 


