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Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 

 

 

Број: 12- Г- 1949/18 

Дана, 14.05.2018.године 

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 

39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Бања Лука 

(Службени гласник града Бања Лука број 4/15, 21/15, 03/17, 22/17, 38/17 и 3/18), 

Градоначелник  Бањалуке  доноси  сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку   ''Израда Главног 

пројекта за изградњу  моста преко ријеке Драгочајке у насељу Драгочај, на 

локалном путу Унис-Драгочај-Мишин Хан '',број јавне набавке 20-404-98/18. 

 
                                                                 II 

           Утврђује се да  су следећи  понуђачи, испунили услове за квалификацију и 

њихове понуде су прихватљиве за уговорни орган:  Институт за грађевинарство 

''ИГ'' Бањалука, '' ROUTING '' д.о.о. Бањалука и ''INK  Construktor '' д.о.о.  Бањалука.  

Понуда понуђача ''Урбис центар'' д.о.о. Бањалука није испунила услове за 

квалификацију и понуда је  неприхватљива за уговорни орган. 

 

 III 

''ROUTING'' д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач, јер је 

исти понудио најнижу цијену у износу од 6.318,00 КМ са ПДВ-ом.   

 

                                                            IV 

            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под 

условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, 

најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 5 дана од дана 

пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима 

доказује своју личну, економску и финансијску способност. Ови документи су 

наведени у члану 45. став (2) и члану 47.став (1) тачка ц) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14). Најповољнији понуђач је дужан доставити 

оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим да документи 

наведени у члану 45. став 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

бр. 39/14) не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења 

понуде. Најповољнији понуђач је, такође, дужан доставити овјерену фотокопију 

важеће лиценцe о испуњености услова  за израду техничке документације и то за 
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израду: конструктивне фазе, хидротехничке фазе и фазе нискоградње, коју издаје 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске,за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе, у 

наведеном року. 

О б р а з л о ж е њ е 

            Одлуком Градоначелника број 12-Г-733/18 од 28.02.2018. године покренут је 

поступак јавне набавке. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-734/18 од 28.02.2018. 

године  именовна је Комисија за јавну набавку „Израда Главног пројекта за 

изградњу  моста преко ријеке Драгочајке у насељу Драгочај, на локалном путу 

Унис-Драгочај-Мишин Хан“. 

            

           С обзиром да је процјењена вриједност предметне јавне набавке 9.401,71 КМ 

без ПДВ-а,  то је у складу са чланом 87. ЗЈН-а проведен поступак конкурентског 

захтјева за достављање понуда са објавом  обавјештења о јавној набавци. 

Обавјештење о набавци објављено на Порталу јавних набавки број 320-7-2-86-3-

109/16 од 14.03.2018. године.Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

најнижа цијена. 

 

         Дана 27.03.2018. године у 11,40 часова Комисија је извршила отварање 

понуда, и том приликом констатовала да су пристигле  понуде следећих  

добављача: 

 

1. ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука, укупна  цијена  у износу  од:     

..............................6.669,00 КМ са  ПДВ-ом,   

2. ''Урбис центар'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од:........  8.159,58 КМ са 

ПДВ-ом,                                                                                      

3. '' ROUTING '' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од:......6.318,00 КМ са 

ПДВ-ом,   

4.  ''INK  Construktor '' д.о.о.  Бањалука, укупна  цијена  у износу од:..........8.798,40 

КМ са ПДВ-ом,попуст на понуду износи 1.880,00 КМ, који је урачунат у укупну 

цијену понуде. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     Дан  30.03.2018. године, Комисија ја приступила анализи, оцјени  и  поређењу  

понуда  и  том  приликом  констатовала  сљедеће: 

 

Понуда број 1.  ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

Понуда број 1. од 27.03.2018. године, коверта са понудом исправно затворена, 

потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. Понуђач је  испунио 

услове за квалификацију и његова понуда је прихватљива за уговорни орган. 

        

Понуда  број 2. ''Урбис центар'' д.о.о. Бањалука 

 

Понуда број 2. од 27.03.2018. године, коверта са понудом исправно затворена, 

потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. Понуђач није  испунио 

услове за квалификацију члан 50. ЗЈН-а (техничка и професионана способност). 
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Услови за квалификацију у погледу техничке и професионалне способности 

понуђача :  

 

- да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног)  уговора са 

предметом набавке, у задње 3 године, у вриједности од најмање 10.000,00 КМ, 

 

Докази :  

 

- списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 

уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 

вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 

случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 

стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 

извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 

потврде обезбједе.  

 

          Понуђач није доставио  доказ за услов за квалификацију  из члана 50. ЗЈН-а   

списак извршених уговора у посљедње три године, уз потврду о њиховој 

реализацији, коју издаје друга уговорна страна. Понуђач је доставио двије потврде 

од стране наручиоца посла али ниједна није у складу са тендерском 

документацијом. 

Прва потврда  број 68-10/17 од 19.10.2017. године издата од стране ''Hydroenergy'' 

д.о.о. Гацко, садржи пет ставки да је понуђач извршио квалитетно и у року израду 

главних пројеката, међутим ни на једној ставци или није добар рок завршетка 

услуге (више од три године) или није вриједност уговора у висини 10.000,00 КМ, 

како је тражено тендерском документацијом. 

Друга потврда  број 10/3-68/16 од 10.10.2016. године издата од стране Града 

Добоја, није прихватљива за комисију јер је вриједност услуге 5.265,00 КМ. 

 

Понуда  број 3.  '' ROUTING '' д.о.о. Бањалука 

 

Понуда број 3. од 27.03.2018. године, коверта са понудом исправно затворена, 

потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. Понуђач је  испунио 

услове за квалификацију и његова понуда је прихватљива за уговорни орган. 

 

Понуда  број 4. ''INK  Construktor '' д.о.о.  Бањалука          
              

Понуда број 4. од 27.03.2018. године, коверта са понудом исправно затворена, 

потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. Понуђач је  испунио 

услове за квалификацију и његова понуда је прихватљива за уговорни орган. 

 

          Дакле,  Комисија  једногласно  констатује да  су следећи  понуђачи, испунили 

услове за квалификацију и њихове понуде су прихватљиве за уговорни орган:  
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Институт за грађевинарство ''ИГ'' Бањалука, ''ROUTING'' д.о.о. Бањалука и ''INK  

Construktor '' д.о.о.  Бањалука.  

Понуда понуђача ''Урбис центар'' д.о.о. Бањалука није испунила услове за 

квалификацију и понуда је  неприхватљива за уговорни орган. 

 

         Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под 

условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, 

најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 5 дана од дана 

пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима 

доказује своју личну, економску и финансијску способност. Ови документи су 

наведени у члану 45. став (2) и члану 47.став (1) тачка ц) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14). Најповољнији понуђач је дужан доставити 

оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим да документи 

наведени у члану 45. став 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

бр. 39/14) не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења 

понуде. Најповољнији понуђач је, такође, дужан доставити овјерену фотокопију 

важеће лиценцe о испуњености услова  за израду техничке документације и то за 

израду: конструктивне фазе, хидротехничке фазе и фазе нискоградње, коју издаје 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске,за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе, у 

наведеном року. 

Комисија је окончала свој рад дана 04.05.2018. године.    

 

          С обзиром да је понуђач  ''ROUTING'' д.о.о. Бањалука, понудио најнижу 

цијену понуде, Комисија се једногласно опредјелила за понуду датог понуђача. 

Сходно томе,  Комисија сматра да је наведени  понуђач компетентан, поуздан и 

способан да изврши  додијељени уговор, те је ваљало прихватити  препоруку  

Комисије,   и  донијети одлуку као у диспозитиву. 

 
          Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 

разматрање жалби. Жалба се подноси путем уговорног органа – Градоначелника, 

Одсјека за јавне набавке у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о избору 

најповољнијег понуђача. Жалба се подноси у 3 примјерка, директно на протокол 

уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или 

препорученом пошиљком.   

 

 

                   Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

                                   Мр Игор Радојичић 

       


