
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19)
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:
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У поступку јавне набавке путем отвореног поступка уз провођење Е-аукције,,,,

објављеном на Порталу јавних набавки дана 01.11.2019. године и у Сл. Гласнику БиХ бр. 74/19
од 08.11.2019.године,,,, а која се односи на набавку радова:::: ПОПЛОЧАЊЕ ДИЈЕЛА
ПЈЕШАЧКИХ СТАЗА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ПАРКА, понуду је доставио
следећи понуђач:

1. ДОО ’’МОСТ“ Бијељина (носиоц групе) и ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина (члан
групе)
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Након разматрања приспјелe понудe установљено је да достављена понуда испуњава у
потпуности услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењенооцијењенооцијењенооцијењено дададада јејејеје
најповољнијинајповољнијинајповољнијинајповољнији понуђачпонуђачпонуђачпонуђач::::

ДООДООДООДОО ’’’’’’’’МОСТ“МОСТ“МОСТ“МОСТ“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина,,,, сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод ::::
59.790,0059.790,0059.790,0059.790,00 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа))))
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-197/19 од 28.11.2019. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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За стручни кадар ( дипломирани инжињер грађевине) изабрани понуђач је дужан да

достави до момента потписивања уговора фотокопију важеће лиценце за извођење
грађевинских радова и надзор.
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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.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-197/19 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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