
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 – Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова приликом реализације уговора
који се односи на проширење моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац –
додатни Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године објављеног на веб
страници Града Бијељина 28.03.2017. године, Градоначелник доноси:

ООООДДДД ЛЛЛЛ УУУУККККУУУУ
оооо изборуизборуизборуизбору најповољнијенајповољнијенајповољнијенајповољније гпонуђачагпонуђачагпонуђачагпонуђача уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке::::

СКПСКПСКПСКП-31-31-31-31 ((((цццц1,21,21,21,2 ЛотаЛотаЛотаЛота)-)-)-)-лотлотлотлот1-1-1-1-уууу1/161/161/161/16

НајповољнијиНајповољнијиНајповољнијиНајповољнији понуђачпонуђачпонуђачпонуђач зазазаза јавнујавнујавнујавну набавкунабавкунабавкунабавку – Уговарање вишка, мањка и непредвиђених
радова приликом реализације уговора који се односи на проширење моста на локланом путу
Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац – додатни Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од
11.07.2016.године, шифра: СКПСКПСКПСКП-31-31-31-31 ((((цццц1,1,1,1, 2222 ЛотЛотЛотЛот----аааа)-)-)-)-лотлотлотлот 1111 –––– уууу1/161/161/161/16 јејејеје ДДДД....ОООО....ОООО.... ''''''''БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНА
ПУТПУТПУТПУТ'''''''' БијељинаБијељинаБијељинаБијељина сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу::::

---- вишаквишаквишаквишак радоварадоварадоварадова уууу износуизносуизносуизносу одододод:::: 15.388,8115.388,8115.388,8115.388,81 КМКМКМКМ ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом))))
---- мањакмањакмањакмањак радоварадоварадоварадова уууу износуизносуизносуизносу одододод:::: -3.885,29-3.885,29-3.885,29-3.885,29 КМКМКМКМ ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом))))
---- непредвиђенинепредвиђенинепредвиђенинепредвиђени радовирадовирадовирадови уууу износуизносуизносуизносу одододод:::: 5.496,315.496,315.496,315.496,31 КМКМКМКМ ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом))))

ОООО бббб рррр аааа зззз лллл оооо жжжж ееее њњњњ ееее

Дана 28.03.2017. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је
поступак набавке - Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова приликом реализације
уговора који се односи на проширење моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ
Градац – додатни Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године. ОсновОсновОсновОснов
зазазаза вођењевођењевођењевођење преговарачкогпреговарачкогпреговарачкогпреговарачког поступкапоступкапоступкапоступка јејејеје прописанпрописанпрописанпрописан чланомчланомчланомчланом 24.24.24.24. ставставставстав (1)(1)(1)(1) тачкатачкатачкатачка аааа)))) ЗаконаЗаконаЗаконаЗакона оооо
јавнимјавнимјавнимјавним набавкаманабавкаманабавкаманабавкама. Уговором број: 02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године са понуђаче.
Д.о.о. ''Бијељина пут'' Бијељина закључен је уговор о извођењу радова на проширење моста
на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац, радови су извођени у складу са налогом
и упутством надзорног органа. На 40. сједници Скупштине града усвојен Програм о начину
коришћења новчаних накнада прикупљених по основу прихода од посебних водних накнада
број:01-022-15/16 од 17.02.2016.године на коју је Министраство пољопривреде, шумарства и
водопривреде дало сагалсност број:12.07-337/147/16 од 22.03.2016.године. Наведеним
Програмом је планиран пројекат проширења моста на проширење моста на локланом путу Л-
17 Велика Обарска – МЗ Градац. Приликом реализације појавио се одређени мањак, вишак и
непредвиђени радови. На 1. сједници одражаној 02.децембра 2016.године усвојена је Допуна
овог програма којим су планирана додатна средства за реализацију уговора који се односи на
проширење моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац

У фази претквалификације понуђач д.о.о. ''БИЈЕЉИНА ПУТ'' Бијељина, као једини
учесник у поступку, дана 06.04.2017. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.

Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-72/17 од 06.04.2017.године
утврђено је да је понуђач Д.О.О. ''Бијељина пут'' Бијељина испунио услове
претквалификације прописане тендерском документацијом.



Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке
достави оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 45.Закона о јавним набавкама БиХ.

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган ће у складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.

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: 02-404-72/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:07.04.2017.године

Мићо Мићић


