
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. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'' Бијељина испуњава услове претквалификације у 

предмету јавне набавке – Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора 

који се односи на редовно одржавање  локалних и некатегорисаних  путева  и улица  у 

насељима  на подручју Града Бијељина, додатни Уговор на Уговор број:02-404-46/17 Лот1 од 

18.04.2017.године, објављеног на веб страници Града Бијељина 21.12.2017. године, 

Градоначелник доноси: 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке:  

СКП-12 (2Лот-а)-лот1-у1-п1/17 

 

Најповољнији понуђач за јавну набавку – Уговарање вишка потребних услуга 

приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање  локалних и 

некатегорисаних  путева  и улица  у насељима  на подручју Града Бијељина, додатни Уговор 

на Уговор број:02-404-46/17 Лот1 од 18.04.2017.године је Д.О.О. ''ПГП-ГРАДИТЕЉ'' 

Бијељина са понуђеном цијеном (без ПДВ-а) у износу од: 14.629,00 КМ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дана 21.12.2017. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је 

поступак набавке : Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се 

односи на редовно одржавање  локалних и некатегорисаних  путева  и улица  у насељима  на 

подручју Града Бијељина, додатни Уговор на Уговор број:02-404-46/17 Лот1 од 

18.04.2017.године, шифра: СКП-12 (2Лот-а)-лот1-у1-п1/17. Основ за вођење преговарачког 

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

извјештаја надзорног органа број:02-404-46/17 од 29.09.2017.године , утврђено је да постоји 

потреба за вишак услуга, јер је установљено да путна мрежа на подручју града Бијељина није 

у потпуности припремљена за зимски период, јер су се током године појавила оштећења на 

путним објектима и саобраћајницама која се нису могла у потпуности предвидјети те 

уговорене количине нису биле довољне ѕа санацију истих, те је дата Сагласност број: 02-014-

1-1925/17 од  20.11.2017.године за провођење предметног преговарачког поступка. 

 У фази претквалификације понуђач д.о.о. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'' Бијељина, као једини 

учесник у поступку, дана 28.12.2017. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 

позивом на преговарање. 

 Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-230/17 од 28.12.2017.године 

утврђено је да је понуђач Д.О.О. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'' 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:  02-404-230/17                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 

                                                                                                               Мићо Мићић 

 


