
На основу члана 70. став (5) Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, предмет јавне набавке – 

Понуђач Д.О.О. 'ГЕОМАТИК'' Бијељина испуњава услове претквалификације у предмету 

јавне набавке – УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ 

ТОКОМ 2017.ГОДИНЕ ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-34/17 ОД 

12.04.2017.ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града Бијељина 24.11.2017. године, 

Градоначелник доноси: 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке:  

СКП-20-у1-п1/17 

 

Најповољнији понуђач за јавну набавку – УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА 

ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И 

СНИМАЊЕ ТОКОМ 2017.ГОДИНЕ, ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-34/17 

ОД 12.04.2017.ГОДИНЕ је Д.О.О. ''ГЕОМАТИК'' Бијељина са понуђеном цијеном (без 

ПДВ-а) у износу од: 4.008,00КМ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дана 24.11.2017. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је 

поступак набавке УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ 

ТОКОМ 2017.ГОДИНЕ, ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-34/17 ОД 

12.04.2017.ГОДИНЕ шифра: СКП-20-у1-п1/17. Основ за вођење преговарачког поступка је 

прописан чланом 23. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама. На основу извјештаја лица 

за праћење реализације уговора број:02-404-34/17 од 03.10.2017.године , утврђено је да 

постоји потреба за вишак услуга, јер су потписивањем Споразума о сарадњи у процесу 

реконструкције и модернизације рагионалног пута Р-459а, дионица Вршани-Рача, број:02-

370-1289/17 од 22.08.2017.године, потребе за услугама Геодетског мјерења и снимања током 

2017. године  веће од предметних услуга уговорених основним уговором број:02-404-37/2017 

од 12.04.2017.године, те је дата Сагласност број: 02-014-1-1581/17 од  09.10.2017.године за 

провођење предметног преговарачког поступка. 

 У фази претквалификације понуђач д.о.о. ''ГЕОМАТИК'' Бијељина, као једини учесник 

у поступку, дана 04.12.2017. године доставио  је захтјев за учешће у складу са позивом на 

преговарање. 

 Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-215/17 од 04.12.2017.године 

утврђено је да је понуђач Д.О.О. ''ГЕОМАТИК'' Бијељина испунио услове претквалификације 

прописане тендерском документацијом. 

На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, путем 

уговорног органа. 

 

            

Број:  02-404-215/17                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 

                                                                                                               Мићо Мићић 

 


