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УПРАВА ДРУШТВА 
 
На основу члана 10, 33. и 34. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), 
члана 18. став (1) а у вези са чланом 25. и 110. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. БиХ“, 
број 39/14 - у даљем тексту: ЗЈН), („Сл. гл. БиХ“, број 90/14) од 18.11.2014. године и 
чланова 129. – 134. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 
25. августа 2011. године, члана 51. Правилника о јавним набавкама у А.Д. „Водовод и 
канализација“ Бијељина број: УД - 471/15 од 23. фебруара 2015. године а у вези Жалбе 
кандидата Лала и Лаћо д.о.о. Бијељина од 11. јула 2016. године на тендерски документ КЗ- 
20 /16 конкурентског захтјева по поступку јавне набавке средстава хигијене и напитака 
покренут Одлуком Управе Друштва број : УД 1636-1/16 објављено на порталу јавних 
набавки под бројем 377-7-1-16-3-13/16, 30 јуна2016. године,  Управа Друштва на редовној 
сједници одржаној дана 12. јула 2016. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

средстава хигијене и напитака по спецификацији 24. 
 
I 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке средстава хигијене и напитака по спецификацији 
24. покренутог путем конкурентског поступка, објавом обавјештења на порталу е-Набавке 
број  377-7-1-16-3-13/16 од 30.јуна 2016. године као и објављеној исправци на порталу за 
Исправка за обавјештење о набавци број 377-1-16-8-14/16 од 01.јула 2016. године до 
Рјешења Канцеларије за разматрање жалбе на Изјашњење овог Друштва по жалби 
кандидата Лала и Лаћо д.о.о. Бијељина од 11. јула 2016. године на тендерски документ КЗ- 
20 /16 конкурентског захтјева по поступку јавне набавке средстава хигијене и напитака 
покренут Одлуком Управе Друштва број : УД 1636-1/16 објављено на порталу јавних 
набавки под бројем 377-7-1-16-3-13/16, 30 јуна 2016. године са измјенама. 
 
Поступак се обустављ из разлога изјављене Жалбе кандидата Лала и Лаћо д.о.о. Бијељина 
од 11. јула 201. године на тендерски документ КЗ- 20 /16, конкурентског захтјева по 
поступку јавне набавке средстава хигијене и напитака. Изјављена жалба одгађа наставак 
поступка јавне набавке, закључење и/или извршење уговора о јавној набавци или оквирног 
споразума до доношења одлуке КРЖ (Канцеларија за разматрање жалби).  
 
 

II 
Служба за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне послове овог Друштва се 
обавезује да предузме све мјере и радње на обавјештавању учесника поступка предметне 
набавке о резултатима исте у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама. 
 

 

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА 
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA 

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ 
Тел: +387 (0) 55 226 460; Факс: +387 (0) 55 210 751 
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com 
Ж.Р: 554-001-00004606-37 (Pavlović International bank, а.д. Бијељина) 
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558 
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ 
Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини 
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                                                                      III 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Служба за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне послове овог 
Друштва да поступи по Рјешењу Канцеларије за разматрање жалбе. 
 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Ова Одлука чини саставни дио списа предмета јавне набавке из члана 1. ове Одлуке. 

 

 
Службена забиљешка: 
Сачинила: ________, Мира Јошило, дипл. правник, сарадник за набавке, Одјељења набавке; 
Контролисао:__________, Милан Панић, мр. економије, руководилац Службе за финансијско - рачуноводствене и комерцијалне послове; 

 
 
 
Број:  УД- 1636-3/16 
Дана, 12.јули 2016. године 
Бијељина 
 
 
 
 
 
 

УПРАВА ДРУШТВА: 
 

 ДИРЕКТОР 
______________________________ 
Предраг Перковић, дипл. правник 

 
 ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 
ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА 

______________________________ 
 Драгослав Николић, дипл. инж. маш. 

 
 В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

ЕКОНОМСКО ПРАВНОГ СЕКТОРА 
______________________________ 

Ружица Цвјетковић, дипл. Економиста 
 

                 ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 
        СЕКТОРА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ 

 
___________________________________ 
Дарко Митрић, мастер за заштиту 

животне средине 
 


