
           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), 
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
број:  39/14)  члана  62.  Статута  Града  Бијељина(''Службени  гласник  Града Бијељина'', 
број:08/013;27/13),Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона 
о јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (''Службени гласник општине Бијељина'',03/15),Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
СЗП-07- Анекс II дио Б

I
У поступку додјеле  уговора  о услугама  из Анекса II  дио Б који се  односи на 

набавку услуга:  Семинар на тему ''Припрема за процес набавки у 2016. години , практична 
помоћ  уговорним  органима  и  понуђачимаПрипрема  за  процес  набавки  у  2016.  години  , 
практична помоћ уговорним органима и понуђачима '',  понуду је доставио следећи понуђач :

- “Contentba“Сарајево

II 

Након  разматрања  приспјеле  понуде у  складу  са   Позивом  за  достављање  понуда 
прихваћена  је  понуда  понуђача  ДОО“Contentba“Сарајево  у   износу  од  179,01 КМ  по 
учеснику.  Наручилац услуга  обезбјеђује  средства за учешће 2 (два)  учесника семинара,  што 
укупно износи  358,02 КМ

III

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.

  IV 

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

Број:02-404-144/15 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум:07.12.2015. Мићо Мићић
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