Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Градска управа
Одсјек за јавне набавке
Трг српских владара 1, Бања Лука

Број: 12-Г-2259/19
Дана, 12.06.2019. године
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и
члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (Службени
гласник Града Бања Лука бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), градоначелник
Бањалуке доноси сљедећу
ОДЛУКУ
I
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Одржавање макадамских
саобраћајница локалних и некатегорисаних путева након ванредне ситуације“, број јавне
набавке 20-404-282/19.
II
„ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука бира се као најповољнији понуђач, јер је
понудио најнижу цијену у износу од 199.964,70 КМ са ПДВ-ом.
III
Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима
утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији понуђач је
дужан, у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору, уговорном органу
доставити документе којима доказују своју личну способност, ови документи су наведени
у члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).
Наведене документе је дужан доставити у оригиналу или у овјереној фотокопији, с тим што
исти не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде.
Образложење
Комисија за јавну набавку – „Одржавање макадамских саобраћајница локалних и
некатегорисаних путева након ванредне ситуације“, именована рјешењем градоначелника,
број 12-Г-2149/19 од 05.06.2019. године, провела је преговарачки поступак без објављивања
обавјештења о набавци са понуђачем „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, број јавне
набавке 20-404-282/19. Послови који су предмет овог поступка јавне набавке се односе на
отклањање посљедица поплава. Усљед елементарне непогоде 13.05.2019. године
Градоначелник је донио Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на дијелу подручја града
Бања Лука и Наређење о поступању по плану приправности (,,Сл. гласник Града Бања Лука“
број 16/19 од 15.05.2019. године). Због најављених падавина од стране Републичког
хидрометеоролошког завода РС, подузете су активности претходних дана 11. и 12.05.2019.
године на провођењу мјера заштите и спасавања на територији града према Одлуци о
одређивању привредних друштава и других правних лица, носилаца послова и задатака у
провођењу мјера заштите и спасавања на територији града (,,Сл. гласник Града Бања Лука“
број 13/13 и 17/18). У том периоду од стране Одјељења предузет је низ активности на
контроли исправности те довођењу комуналне инфраструктуре на критичним тачкама у
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исправно стање. Током наведеног периода усљеде обилних падавина дошло је до већих
оштећења макадамске путне мреже, зачепљења пропуста и одводних јарака, те оштећења
коловоза усљед појаве клизишта, што је проузроковало поред редовног и ванредно, односно
додатно ангажовање техничких и материјалних средстава ради обезбјеђења неметаног и
безбједног одвијања саобраћаја у складу са чланом 34. Закона о јавним путевима ( ,,Сл.
гласник“ РС број 89/13). Већа оштећења на саобраћајницама забиљежена су на подручју
сљедећих мјесних заједница: Кмећани, Бронзани Мајдан, Голеши, Бистрица, Сарачица,
Чокорска Поља, Рекавице 1, Рекавице 2, Доња Кола, Бочац, Драгочај, Куљани, Дебељаци,
Пријаковци, Пријечани, Чесма, Карановац, Горња Пискавица и Пискавица. Већина
оштећења проузрокована временском непогодом је у протеклом периоду отклоњења
ангажовањем додатних технички и материјалних средстава. Имајући у виду да члан 21.
Закона о јавним набавкaма БиХ преговарачки поступак без објаве обавјештења о јавној
набавци може се примјенити у случају крајње хитности, проузроковане непредвидивим
догађајима за уговорени орган, када се не могу испоштовати овим законом предвиђени
минимални рокови за отворени поступак, ограничени и преговарачки поступак са објавом
обавјештења, с тим у вези предложено провођење преговарачког поступка без објављивања
обавјештења о јавној набавци. С обзиром да Град Бања Лука већ има закључен уговор са
предузећем ,,Грађење Ђурић“ д.о.о. Бања Лука за одржавање макадамских саобраћајница
локалних и некатегорисаних путева предлажемо да се са истим привредним субјектом
закључи уговор за санирање оштећења на путној мрежи након ванредне ситуације.
Позив за преговарање је упућен понуђачу „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, дана
06.06.2019. године. Истог дана, Одсјек за јавне набавке је позив за подношење понуде
(тендерску документацију) објавио на веб сајту Града Бањалука, у складу с чланом 28. став
(4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), те је учинио
доступним за све остале заинтересоване понуђаче. Процијењена вриједност јавне набавке
наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за саобраћај и путеве износи 170.940,17 КМ
без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.
Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе:
a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о
сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је овлашћени
представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију и за
закључивање уговора,
б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН (потписана од стране
лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа,
градски/општински орган управе или нотар),
в) овјерена фотокопија актуелног извода из судског регистра или рјешења о регистрацији,
не старијег од 6 мјесеци и овјерена фотокопију лиценце за извођење радова нискоградње
издата од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС,
г) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране лица
овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа,
градски/општински орган управе или нотар),
д) попуњен образац за цијену понуде (предмјер радова),
ђ) потписан нацрт уговора,
е) списак повјерљивих информација,
ж) попис докумената уз понуду.
з) пуномоћ за лице које попуњава изјаве уколико то лице није овлаштено за заступање
понуђача.
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Дана 10.06.2019. године у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да је пристигла једна понуда :
1) „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена................199.964,70 КМ са ПДВ-ом.
Истог дана, комисија је приступила прегледу и оцјени ове понуде и констатовала да
је понуда прихватљива за уговорни орган. С обзиром да је тендерском документацијом, као
критеријум за избор најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је
оцијенила да је понуђач „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, понудио најнижу цијену, те
је ваљало прихватити приједлог Комисије и одлучити као у диспозитиву.
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за
разматрање жалби, Филијала Бањалука путем уговорног органа – Градоначелника, Одсјека
за јавне набавке у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег
понуђача. Жалба се подноси у 3 примјерка, директно на протокол уговорног органа у
канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић с.р.
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