
  

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, 02/18), Градоначелник д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 у поступку јавне набавке  ДД-13 (2 Лотa)Лот 2-п2/20 

  

I 

 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка уз провођење Е-аукције, објављеном 

на Порталу јавних набавки дана 28.07.2020.године и у Сл.гласнику БиХ бр.46/20 од 31.07.2020. 

године, а која се односи на набавку радова: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА 

ПАРОХИЈСКИМ ДОМОВИМА- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ПАРОХИЈСКОМ ДОМУ  

У  ЦО  ВРШАНИ, понуду је  доставио следећи понуђач: 

 

1. ДОО ’’ ЦСП“, Дворови,  Бијељина  

 

II  

  

Након разматрања приспјелe понудe установљено је да достављена понуда понуђача 

ДОО ’ЦСП“, Дворови, Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене тендерском 

документацијом, те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач: 
 

ДОО  ’’ЦСП“ Дворови, Бијељина са понуђеном    цијеном у износу од : 

         4.269,37 КМ (без ПДВ-а) 

 
 

III 

 

Записник о оцјени понуда број: 02-404-144/20 од 26.08.2020. године је саставни дио ове 

Одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

 

 

IV 

 

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 

оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављене изјаве 

из члана 47.  Закона о јавним набавкама БиХ . Уколико понуђачи у горе наведеном року не 

доставе тражену документацију уговорни орган  ће у складу са чланом 69. став (2) под д) Закона 

о јавним набавкама поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна од примљених 

понуда није прихватљива.  

 

 

V 
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. 

 

VI 
 

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

Бијељина" 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 

 

Број:02-404-144/20 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бијељина  

Датум: Мићо Мићић 
 

 


