РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД БАЊАЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

На основу члана 10. Одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју града Бања Лука
(„Службени гласник Града Бањалука“, бр. 35/18), чл. 3. Правилника о Јавном позиву за
вршење јавног градског и приградског превоза на подручју града Бања Лука („Службени
гласник Града Бања Лука“, бр. 23/20) и рјешења Градоначелника Града Бањалука број 12Г-2536/20 од 29.07.2020. године, Комисија за оцјену и избор превозника за вршење јавног
градског и приградског превоза на подручју града Бања Лука, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање пријава за вршење јавног градског и приградског превоза лица
на подручју града Бањалука
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Прикупљање пријава, оцјена и избор превозника за вршење јавног градског и приградског
превоза на 3 (три) групе линија подручју града Бања Лука.
2. ПРАВО ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
На Јавни позив могу се пријавити сва привредна друштва, друга правна лица и
предузетници регистровани за обављање превозничке дјелатности - јавног превоза лица у
линијском градском и приградском превозу, уз преузету документацију и образац пријаве
за Јавни позив.
3. НАЗИВ УГОВОРA
-

"Вршење јавног превоза лица на линијама градског и приградског превоза на групи
линија број I"
"Вршење јавног превоза лица на линијама градског и приградског превоза на групи
линија број II"
"Вршење јавног превоза лица на линијама градског и приградског превоза на групи
линија број III"

4. УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
Подносиоци пријаве / превозници морају доставити доказе о испуњавању сљедећих
услова:
 за привредна друштва и друга правна лица овјерену копију рјешења о упису у
судски регистар издатог од надлежног регистрационог суда, не старијег од 30 дана,
 за предузетнике, овјерену копију рјешења издатог од надлежног органа јединице
локалне самоуправе, не старијег од 30 дана,
 овјерену копију лиценце превозника за јавни линијски превоз лица издату од
Министарства саобраћаја и веза РС или важећу лиценцу „А“ или одговарајућу












лиценцу за превоз лица у међународном друмском саобраћају издату од
Министарства транспорта и комуникација БиХ,
доказ о пријави запослених возача – пријава Пореске управе образац пд 3100 оргинал или овјерена копија на старија од 30 (тридесет) дана – број возача треба
бити једнак или већи од потребног броја аутобуса дефинисаног према
документацији из јавног позива;
доказ о власништву потребног броја аутобуса градске изведбе за линије градског
превоза и потребног броја аутобуса приградске изведбе за линије приградског
превоза, а према документацији из јавног позива – овјерену копију потврде о
регистрацији / саобраћане дозволе, а за аутобусе који се користе по основу уговора
о лизингу и овјерену копију уговора о лизингу, не старије од 30 дана,
(НАПОМЕНА:Уколико потврда о регистрацији / саобраћајна дозвола не садржи
податке о ЕКО карактеристикама мотора, податке о облику каросерије - „CE“
нископодни и податке о класи за изведбу градски / приградски, о податку који није
садржан у потврди о регистрацији / саобраћајној дозволи, као доказ се доставља
и документ овлаштене институције),
увјерење Основног суда / надлежног суда да није покренут поступак стечаја као ни
поступак ликвидације правног лица, као и да није изречена мјера забране обављања
превозничке дјелатности, не старије од 30 /тридесет/ дана,
за предузетника увјерење регистрационог органа јединице локалне самоуправе да
није у поступку престанка / одјаве регистроване дјелатности, не старије од 30
/тридесет/ дана,
увјерење надлежних институција да је превозник измирио доспјеле обавезе у вези
са плаћањем директних и индиректних пореза,
доказ о обезбеђености манипулативног простора за аутобусе на подручју града
Бањалука, у власништву или по основу закупа, који не смије бити дио јавне
површине и то:
 у власништву, доказује се посједовним листом, зк улошком или
листом непокретности не старијим од 90 дана, који гласи на
привредно друштво или власника провредног друштва или
 у закупу, доказује се овјереном копијом важећег Уговора о закупу не
старијег од 30 дана, са посједовним листом, зк улошком или листом
непокретности закуподавца не старијим од 90 дана, у којем је јасно
дефинисан однос о изнајмљивању манипулативног простора за
аутобусе на период трајања вршења превоза за који је расписан Јавни
позив и минималним отказним роком од 90 дана.
доказ о обезбеђености простора за одржавање аутобуса на подручју Града
Бањалука, у власништву или по основу закупа и то:
 у власништву, доказује се посједовним листом, зк улошком или
листом непокретности који гласи на привредно друштво или
власника провредног друштва или
 у закупу, доказује се овјереном копијом важећег Уговора о закупу не
старијег од 30 дана, са посједовним листом, зк улошком или листом
непокретности закуподавца не старијем од 90 дана, у којем је јасно
дефинисан однос о изнајмљивању простора за одржавање на период
трајања вршења превоза за који је расписан Јавни позив и
минималним отказним роком од 90 дана.
(НАПОМЕНА: за простор за одржавање доставља се и цртеж
простора у размјери, са уцртаним технолошким цјелинама и
уписаним квадратурама у метрима квадратним)












доказ о вршењу јавног градског или приградског превоза путника најмање 3 (три)
године у задњих 5 (пет) година на подручју јединице локалне самоуправе која има
више од 150.000 становника - потврда јединице локалне самоуправе,
попуњен, овјерен и потписан образац за пријаву на Јавни позив (Прилог 1),
попуњена, овјерена и потписана изјава о прихватању услова уговора (Прилог 2),
попуњена, овјерена и потписана изјава о прихватању цјеновника возних карата са
критеријумом за корекцију цијене (Прилог 3),
попуњена, овјерена и потписана изјава о приоритету код избора, уколико се
подносилац пријаве пријављује на више група линија (Прилог 4),
попуњена, овјерена и потписана табела за пријављивање аутобуса (Прилог 5),
попуњена, овјерена и потписана табела за пријављивање манипулативног простора
за аутобусе (Прилог 6),
попуњена, овјерена и потписана табела за пријављивање простора за одржавање
(Прилог 7),
овјерене и потписане приједлоге редове вожње са елементима, за све линије у
групи за коју се пријављује,
оргинално писмо о намјерама пословне банке за издавање гаранције за добро
вршење превоза на линијама градског и приградског превоза на подручју града
Бањалука, у износу 100.000,00 КМ, која мора бити неопозива, безусловна, без
приговора, на први позив наплатива за период 01.01.2021.-31.01.2028. године.

5. УСЛОВИ ЗА КООПЕРАЦИЈУ
Подносилац пријаве / превозник може да има једног или више коопераната, са којим мора
имати закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи на период за који је расписан Јавни
позив и који доставља са пријавом на Јавни позив. Укупан број аутобуса кооперанта /
коопераната не може да буде већи од 40% од неопходног броја за одржавање групе линија,
дефинисаног јавним позивом односно утврђеног током трајања Уговора.
Кооперант/кооперанти морају испуњавати све услове из Јавног позива, изузев писма о
намјерама пословне банке за гаранцију.
Доказе о испуњености услова за кооперанта/кооперанте доставља подносилац пријаве /
превозник уз своју пријаву на Јавни позив.
6. КРИТЕРИЈИ ЗА БОДОВАЊЕ – ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
ПОЗИВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

»Старост возила«,
»Еколошки утицај«
»Клима уређај«,
»Облик каросерије-нископодни«,
»Рампа за улаз/излаз инвалида«,
»Манипулативни простор за аутобусе«,
»Простор за одржавање« и
»Искуство«.

НАПОМЕНА: Критеријуми за оцјењивање и бодовање пријава садржани су у Правилнику
о Јавном позиву за вршење јавног градског и приградског превоза на подручју града
Бањалука, а који је саставни дио документације за пријаву на Јавни позив.

7. ПЕРИОД ВРШЕЊА ПРЕВОЗА ЗА КОЈИ
ПОЗИВ: 01.01.2021.године - 31.12.2027.године

СЕ

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ

8. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ:
Пријаве са потребним доказима и документацијом се достављају лично у затвореној
непровидној коверти с назнаком "ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊАЛУКА - НЕ
ОТВАРАЈ - ЗА КОМИСИЈУ" са називом подносиоца пријаве и назнаком "НА БРОЈ 13345-187/20", закључно са 31.08.2020. године до 12.00 часова.
Сва документа у вези са објављеним јавним позивом морају бити написана на једном од
званичних језика Босне и Херцеговине, а уколико су написани на неком другом језику,
морају бити употпуњени са званичним преводом овјереним од стране овлашћеног судског
тумача.
9. МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ПРИЈЕМА ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ
Пријаве се достављају на протокол Градске управе Града Бањалука, Трг српских владара
број 1, соба број 14, закључно са 31.08.2020. године до 12.00 часова.
Неће се разматрати пријаве превозника које нису запримљене у року прописаним у Јавном
позиву и које нису у прописно затвореној коверти - отворене и исте ће се вратити
подносиоцу.
Приликом пријема пријаве, службено лице ће на коверти назначити датум и тачно вријеме
(сат:минут) пријаве.
10. МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА
Јавно отварање благовремено достављених пријава извршиће се у Градској управи Града
Бањалука, Трг српских владара број 1, сала број 238/II, дана 31.08.2020. године у 12.15
часова.
11. ДОСТУПНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
Документација и образац за пријаву на Јавни позив може се преузети у просторијама
Одјељења за саобраћај и путеве Градске управе Града Бањалука, канцеларија број 311,
трећи спрат, сваки радни дан од 11 до 15 часова, у року од 15 дана од дана објаве Јавног
позива.
Накнада за преузету документацију за пријаву на јавни позив износи 1.000,00 КМ и иста
се уплаћује на рачун јавних прихода Града Бања Лука код „Нове банке“ а.д. број
5550071203488860 (врста прихода 729124, општина 002, буџетска организација 9999999,
позив на број 0000000000).
12. НАЗИВ ТИЈЕЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА
Оцјењивање пријава врши Комисија за оцјену и избор превозника, именована рјешењем
Градоначелника.

13. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА ПРОВЕДЕНОГ ЈАВНОГ
ПОЗИВА
Резултати проведеног јавног позива објављују се у року од 15 (петнаест) дана од дана
затварања Јавног позива, на web-страници Града Бањалука (www.banjaluka.rs.ba) и
достављају се подносиоцима пријаве / превозницима.

Број: 13-345-187/20
Датум: 31.07.2020.године

Комисија за оцјену и избор превозника за
вршење јавног градског и приградског
превоза лица на подручју града Бањалука

