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ПРЕДМЕТ : Информација о провођењу преговарачког поступка 

 

 

 Чланом 28. став (4) ) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14) прописана је обавеза уговорног органа да објављује на својој web-страници 

информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци који намјерава 

да спроводи, на начин да тендерску документацију учини доступном за све 

заинтересоване понуђаче. 

 

Уговорни орган Град Бања Лука проводи преговарачки поступак без објаве 

обавјештења број 15-404-522/21 „Надоградња апликације Грађанска патрола“. Основ за 

провођење преговарачког поступка је члан 21. став (1) тачка ц) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и поступак јавне набавке се води са једним 

понуђачем. Процијењена вриједност јавне набавке је 17.500,00 КМ. 

 

Апликација „Грађанска патрола“ је донирана Градској управи 2018. године, од 

стране компаније DVC Solutions из Бања Луке. Ова апликација омогућава грађанима, да 

путем својих мобилних телефона, на лицу мјеста фотографишу одређену спорну 

ситуацију, те затим путем апликације обавијештавају Градску управу о уоченом 

проблему. Апликација се скоро 4 године успјешно користи са циљем ефикаснијег 

рјешавања градских комуналних проблема (највећим дијелом), те уједно унапређује 

директну комуникацију између грађана и Градске управе. Временом је уочено да се 

поједини модули у  апликацији требају побољшати и надоградити. На састанцима 

одржаним у децембру 2021. године усаглашени су ставови свих организационих јединица 

Градске управе које су „везане“ за апликацију. Као резултат ових састанака презентовани 

су конкретни захтјеви за надоградњом апликације, који представљају предмет ове јавне 

набавке. За ову набавку предлажемо да се води преговарачки поступак, из разлога што 

компанија DVC Solutions има ексклузивна права, у смислу посједовања и развијања 

апликације „Грађанска патрола“. 

 

Заинтересованим кандидатима/понуђачима тендерска документација је доступна у 

сједишту уговорног органа, Град Бања Лука, Трг српских владара 1, канцеларија 117/I. 
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