
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 СЗПСЗПСЗПСЗП-19/16-19/16-19/16-19/16 ---- АнексАнексАнексАнекс IIIIIIII диодиодиодио ББББ

Отказује се поступак јавне набавке услуга:“Израда аката о процјени ризика на радном
мјесту’’ , 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:“Израда аката о процјени ризика на радном мјесту’,изабран је
као најповољнији понуђач Д.О.О.“ЕКОЛОГИЈА,ЗАШТИТА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ Бијељина, са
понуђеном цијеном 6.786,00 КМ. Наведени понуђач је одбио да потпише понуђени Уговор.
Према члану 72. Закона о јавним набавкама Уговор је требало да буде понуђен другорангираном
понуђачу, оном који је на ранг листи иза понуде најуспјешнијег понуђача.Понуда наведеног
понуђача Д.О.О“ЕНЕРГО СИСТЕМ“ Брчко износила је 11.697,42 КМ, а средства планирана за
предметну јавну набавку су износила 7.020,00 КМ .
На основу дописа Одсјека заједничких послова број: 02/10-054-224/16 од 18.07.2016.године, 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 5 (пет)
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 ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 94/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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