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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 69. 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:13/17,02/18), Градоначелник  д о н о с и : 

О  Д  Л  У  К  У  
О ОТКАЗУ ПОСТУПКА 

 јавне набавке  ПР-02-п1/18 

 Отказује се поступак јавне набавке услуга путем отвореног поступка, Општа 

систематска дератизација на подручју Града Бијељина “,  у складу са чланом 69. став (3) Закона 

о јавним набавкама БиХ, због доказивих разлога који су ван контроле уговорног органа и који 

се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Поступајући по Рјешењу Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука број: ЈN2-

02-07-1-714-857-6/18 од 06.12.2018.године којим је усвојена жалба понуђача доо ''Еко заштита'' 

Бијељина заступан по адвокату Милану Матићу из Бијељине и писмене инструкције број: 

Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука број: ЈN2-02-07-1-714-857-8/18 од 

18.12.2018.године, извршен је поновни увид у достављене понуде и утврђено је следеће: 

- понуда понуђача ДОО „Дезинсекција “ Бијељина и ДОО ''Санитација'', Даниловград није 

испунила услове предвиђене тендерском документацијом из разлога што прве двије 

странице понуде нису нумерисане, што није у складу са прописаним условима за 

достављање понуда из тачке 8.1.4. т.д. и чланом 58. став (2) ЗЈН. За члана конѕорцијума 

доо ''Санитација'' Даниловград нису достављени докази прописани чланом 45.став (2) од 

а) до д) ЗЈН. Такође, није достављен доказ да понуђени антикоагулант има појединачну 

тежину брикета од 40 грама, нити из достављених рјешења надлежног министарства 

види овај податак, а што је у супротности са тачком 1.1.2 Б предметне т.д. 

- у складу са правним схватањем и упутствима Канцеларије за разматрање жалби , 

филијала Бања Лука из Рјешења број: ЈN2-02-07-1-714-857-7/18 од 18.10.2018.године и 

број: ЈN2-02-07-1-714-857-6/18 од 06.12.2018.године и писмене инструкције број: ЈN2-02-

07-1-714-857-8/18 од 18.12.2018.године, утврђено је да понуда понуђача доо ''Еко 

заштита'', Бијељина и ДД ''Висан'', Београд испуњава услове прописане тендерском 

документацијом 

Узимајући у обзир стручно мишљење и приједлог Одјељења за привреду за обуставу 

предметног поступка  као ресорног одјељења које је надлежно за реализацију предметне јавне 

набавке, у којем је наведено да је у плану јавних набавки за 2018.годину планирана реализација 

предметне јавне набавке '' Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина за 

2018.годину'' која је покренута 08.02.2018.године под шифром ПР-02/18 и која је након 

жалбеног поступка поништена Одлуком о поништењу број:02-404-18/18 од 14.05.2018.године. 

Обзиром да се ради о поступку који је морао да се спроведе на годишњен нивоу покренута је 

06.06.2018.године нова јавна набавка број:ПР-02-п1/18. Након низа уложених жалби на Одлуке 

о избору најповољнијег понуђача, које су дјелимично усвајане, непредвиђених трошкова, низа 

административних препрека као и чињенице да су престали природни разлози за провођење ове 

врсте јавне набавке, сматрају да је поступак неопходно отказати. 

Записник о оцјени понуда број: 02-404- 133/18 од 26.12.2018.године је саставни дио ове 

Одлуке о избору најповољнијег понуђача.  

На основу свега горе наведеног, због доказивих разлога који су ван контроле уговорног 

органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне као што су дужина 

трајања жалбених поступака, истицање предвиђеног рока за реализацију предметних услуга 

који истиче 31.12.2018.године, као и крај календарске године у којој је требала да се реализује 

предметна јавна набавка,  те пратећи непланирани трошкови поступка који се нису могли 

предвидјети од стране уговорног органа одлучено је као у диспозитиву. 

 



2  

ПРАВНА ПОУКА:  

Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 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 наредног дана од дана објављивања  у " Службеном гласнику 

Града Бијељина". 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

- ДОО ''Дезинсекција'' Бијељина 

- ДОО ''Еко заштита'' Бијељина                                                            

 

            

Број:02-404- 133/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бијељина  

Датум: Мићо Мићић 

 

 


