
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 :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ОООООТКАЗУОТКАЗУОТКАЗУОТКАЗУПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКА
јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке ДДДДДДДД-25/19-25/19-25/19-25/19

Отказује се поступак јавне набавке услуга:“ ИЗРАДАИЗРАДАИЗРАДАИЗРАДА ДЕТАЉНОГДЕТАЉНОГДЕТАЉНОГДЕТАЉНОГ ЕНЕРГЕТСКОГЕНЕРГЕТСКОГЕНЕРГЕТСКОГЕНЕРГЕТСКОГ
ПРЕГЛЕДАПРЕГЛЕДАПРЕГЛЕДАПРЕГЛЕДА ЗАЗАЗАЗА НОВОИЗГРАЂЕНИНОВОИЗГРАЂЕНИНОВОИЗГРАЂЕНИНОВОИЗГРАЂЕНИ ВИШЕПОРОДИЧНИВИШЕПОРОДИЧНИВИШЕПОРОДИЧНИВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИСТАМБЕНИСТАМБЕНИСТАМБЕНИ ОБЈЕКАТОБЈЕКАТОБЈЕКАТОБЈЕКАТ КРОЗКРОЗКРОЗКРОЗ
ПОДПОДПОДПОД----ПРОЈЕКАТПРОЈЕКАТПРОЈЕКАТПРОЈЕКАТ ЦЕБЦЕБЦЕБЦЕБ 2,2,2,2, УУУУ АМАЈЛИЈАМААМАЈЛИЈАМААМАЈЛИЈАМААМАЈЛИЈАМА ИИИИ ПАРЦЕЛИПАРЦЕЛИПАРЦЕЛИПАРЦЕЛИ КККК....ЧЧЧЧ....БРБРБРБР.2144/19.2144/19.2144/19.2144/19’’, 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:“ ИЗРАДАИЗРАДАИЗРАДАИЗРАДА ДЕТАЉНОГДЕТАЉНОГДЕТАЉНОГДЕТАЉНОГ ЕНЕРГЕТСКОГЕНЕРГЕТСКОГЕНЕРГЕТСКОГЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕДАПРЕГЛЕДАПРЕГЛЕДАПРЕГЛЕДА
ЗАЗАЗАЗА НОВОИЗГРАЂЕНИНОВОИЗГРАЂЕНИНОВОИЗГРАЂЕНИНОВОИЗГРАЂЕНИ ВИШЕПОРОДИЧНИВИШЕПОРОДИЧНИВИШЕПОРОДИЧНИВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИСТАМБЕНИСТАМБЕНИСТАМБЕНИ ОБЈЕКАТОБЈЕКАТОБЈЕКАТОБЈЕКАТ КРОЗКРОЗКРОЗКРОЗ ПОДПОДПОДПОД----
ПРОЈЕКАТПРОЈЕКАТПРОЈЕКАТПРОЈЕКАТ ЦЕБЦЕБЦЕБЦЕБ 2,2,2,2, УУУУ АМАЈЛИЈАМААМАЈЛИЈАМААМАЈЛИЈАМААМАЈЛИЈАМА ИИИИ ПАРЦЕЛИПАРЦЕЛИПАРЦЕЛИПАРЦЕЛИ КККК....ЧЧЧЧ....БРБРБРБР.2144/19.2144/19.2144/19.2144/19’, престала је потреба за
овом јавном набавком из разлога што је извођач радова на овом стамбеном објекту у Амајлијама
дописом број: 2731/19 од 06.11.2019. године обавјестио Уговорни орган да ће он покренути
поступак за добијање енергетског цертификата а све са циљем бржег извршења техничког
прегледа и добијања употребне дозволе. Из наведеног разлога а на основу Захтјева за отказивања
јавне набавке Одјељења за друштвене дјелатности број: 02/5-058-35-297/19 од 08.11.2019. године
које је и покренуло ову јавну набавку, поступак се отказује.

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о приступању у поступку јавне набавке услуга
број: 02-404-195/2019 од 16.10.2019.године.

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.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-195/19 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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