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Број: 12-Г-1172/18 
Дана, 28.03.2018. г.   
 
          На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),  
члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука („Службени 
гласник Града Бања Лука“ број 4/15, 21/15, 3/17, 22/17 и 3/18) и рјешења Канцеларије за 
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-94-6/18 од 15.03.2018. године, 
Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 
 
 

О Д Л У К У 
 

I 
         Одлука о поништењу број 12-Г-285/18 од 01.02.2018. године, у поступку јавне  
набавке број 20-404-260/17 „Мјерење аерозагађења и буке“, ставља се ван снаге. 
  

II 
         Утврђује се да су понуде понуђача Инситут за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука 
и ЈНУ „Институт за заштиту и екологију РС“ Бања Лука прихватљиве за уговорни орган. 
 

III 
              Инситут за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука бира се као  најповољнији    
      понуђач за набавку број 20-404-260/17, јер је понудио најнижу цијену, у износу од  
      92.172,60 КМ са ПДВ-ом. 
 

      IV 
        Уговорни орган закључиће оквирни спорзум са најповољнијим понуђачем из тачке III 
ове одлуке, под условима утврђеним у тендерској документацији.  
 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
        Комисија за јавну набавку „Мјерење аерозагађења и буке“,  именована рјешењем 
Градоначелника, број 12-Г-2089/17 од 06.07.2017. године, провела је отворени поступак 
јавне набавке број 20-404-260/17, с намјером закључења оквирног споразума на период од 
двије године са једним понуђачем.  Обавјештење о набавци објављено је у „Службеном 
гласнику БиХ“ број 52/17 од 21.07.2017. године. Обавјештење о набавци је објављено на 
порталу јавних набавки дана 20.07.2017. године под бројем 320-1-2-217-3-171/17. 
Процијењена вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за 
комуналне послове, износи 128.205,12 КМ (без ПДВ-а). Критеријум за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена. 
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        Дана 10.08.2017. године у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача и то по сљедећем 
редослиједу:  
1. Инситут за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност понуде износи – 
..................................................................................................92.172,60 КМ са ПДВ-ом; 
2. ЈНУ „Институт за заштиту и екологију РС“ Бања Лука, укупна вриједност понуде 
износи...................................................................................... 99.684,00 КМ са ПДВ-ом. 
        
       Након извршене анализе и оцјене понуда свих понуђача, Комисија је утврдила да 
су све достављене понуде прихватљиве за уговорни орган, те је Одлуком о избору 
број 12-Г-3205/17 од 07.09.2017. године, изабран понуђач Инситут за грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о. Бања Лука, као најповољнији. Најповољнији понуђач је, у оквиру своје 
понуде, доставио овјерену фотокопију лиценце за обављање послова из области 
заштите животне средине, коју издаје Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске. Преосталу тражену документацију,  
понуђач Инситут за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука је доставио уговорном 
органу 11.09.2017. године (овјерене фотокопије документа из члана 45. став 2) и 
члана 47. став 1) тачка ц) Закона о јавним набавкама, којима понуђач доказује своју 
личну, економску и финансијску способност).  
   
       Против Одлуке број и датум горњи, понуђач ЈНУ „Институт за заштиту и екологију 
РС“ Бања Лука је поднио жалбу 18.09.2017. године Канцеларији за разматрање жалби, 
путем уговорног органа, након чега је Рјешењем број JN2-02-07-1-477-8/17 од 19.10.2017. 
године, Канцеларија усвојила жалбу, поништила Одлуку о избору најповољнијег понуђача 
број 12-Г-3205/17 од 07.09.2017. године, те предмет вратила уговорном органу на поновни 
поступак. Уговорни орган је, поступивши у складу са инструкцијама наведеним у 
предметном рјешењу Канцеларије, донијела нову Одлуку о избору број 12-Г-4204/17 од 
09.11.2017. године , оцјенивши понуду понуђача ЈНУ „Институт за заштиту и екологију 
РС“ Бања Лука прихватљивом и са најнижом цијеном. Понуда понуђача Инситут за 
грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука је оцјењена као неприхватљива, у складу са 
претходним рјешењем Канцеларије број JN2-02-07-1-477-8/17 од 19.10.2017. године.  
 
       Против Одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-4204/17 од 09.11.2017. 
године, жалбу је поднио Инситут за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука. Рјешењем 
Канцеларије за разматрање жалби Филијала Бањалука, број ЈN2-02-07-1-592-10/17 од 
11.01.2018. године, жалба је усвојена као дјелимично основана и предмет враћен 
уговорном органу на поновни поступак. Рјешењем је утврђено да ни понуда 
најповољнијег понуђача није прихватљива за уговорни орган и да се поступак поништи, те 
је уговорни орган 01.02.2018. године донио Одлуку о поништењу, број 12-Г-285/18.  
 
       Дана 12.02.2018. године услиједила је нова жалба понуђача Инситут за 
грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука против Одлуке о поништењу број 12-Г-285/18 
од 01.02.2018. године, те је рјешењем Канцеларије за разматрање жалби Филијала 
Бањалука, број ЈN2-02-07-1-94-6/18 од 15.03.2018. године иста усвојена, Одлука о 
поништењу број 12-Г-285/18 од 01.02.2018. године поништена и предмет враћен на 
поновни поступак. У предметном рјешењу се, између осталог, наводи да уговорни 
орган кроз своја изјашњења није оспорио ваљаност потврде из понуде коју је 
доставио Инситут за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, него је понуду истог 
оцијенио као неприхватљиву, у складу с чланом 116. став 2) тачка н) Закона о јавним 
набавкама, којим су прописане прекршајне одредбе за уговорни орган, уколико не 
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изврши рјешење КРЖ/УРЖ-а, због чега је извршио Рјешење КРЖ/УРЖ-а. Даље 
наводи да је вијеће Канцеларије за разматрање жалби, с обзиром на жалбене наводе 
изнесене у жалби и изјашњење уговорног органа, а имајући у виду претходна 
рјешења донесена у предметном поступку, одлучило да у циљу законитог, правилног 
и потпуног чињеничног стања, поново прегледа цијели спис, те да је након поновног 
разматрања неспорно закључило да је понуђач Инситут за грађевинарство „ИГ“ 
д.о.о. Бања Лука испунио услове из тендерске документације. 
 
      Сходно горе наведеном, а имајући у  виду да је понуђач Инситут за грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о. Бања Лука понудио најнижу цијену, Комисија је дала приједлог да се изврши 
избор понуђача Инситут за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, те је прихваћен 
приједлог Комисије и одлучено као у диспозитиву.    
   
      Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, Градоначелника  
(Одсјека за јавне набавке), у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору 
најповољнијег понуђача. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не може 
бити мањи од три, како би могла бити уручена изабраном понуђачу, као и другим 
странкама у поступку, директно на протокол уговорног органа, у канцеларију 14 Градске 
управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.    
 
 
 
 

Обрађивач: 
 
Татјана Лукач Старчевић, дипл. економиста 
 
Шеф Одсјека: 
 
Драшко Кутић, дипл. правник 
 
 

                                                                                Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н ИК 
 
 

                                                                              мр Игор Радојичић       


