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Дана, 25.05.2018. године 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и 
члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (Службени 
гласник Града Бања Лука број 4/15, 21/15, 3/17, 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  „Робе – пројекти мјесних 
заједница на уређењу простора, ЛОТ 1 – ЛОТ 16“, број јавне набавке 20-404-205/18. 

 
II     

             Све достављене понуде су прихватљиве за уговорни орган, „HIDROINŽENJERING 
AND ECONOMIC“ д.о.о. Бањалука, „ЈАЋИМОВИЋ“ д.о.о. Бањалука,  „ИНТЕР-МЕТАЛ“ 
д.о.о. Бањалука и „CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бањалука. 
 

III         
 „ЈАЋИМОВИЋ“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач за ЛОТ 1, јер је 

понудио најнижу цијену у износу од 2.487,64 КМ са ПДВ-ом.  
 

IV 
„ИНТЕР-МЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач за ЛОТ 2 јер 

је понудио најнижу цијену у износу од 2.375,10 КМ са ПДВ-ом. 
 
                                                                 V 
„ИНТЕР-МЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач за ЛОТ 5, јер 

је понудио најнижу цијену у износу од  672,75 КМ са ПДВ-ом.  
 

VI 
„HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC“ д.о.о. Бањалука, бира се као 

најповољнији понуђач за ЛОТ 6, јер је понудио најнижу цијену у износу од 2.454,16 КМ са 
ПДВ-ом. 

VII 
„ИНТЕР-МЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач за ЛОТ 8, јер 

је понудио најнижу цијену у износу од 2.498,30 КМ са ПДВ-ом. 
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VIII 
„HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC“ д.о.о. Бањалука, бира се као 

најповољнији понуђач за ЛОТ 9, јер је понудио најнижу цијену у износу од 2.211,30 КМ са 
ПДВ-ом. 

IX 
„CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач за ЛОТ 12, 

јер је понудио најнижу цијену у износу од  2.494,36 КМ са ПДВ-ом. 
 

X 
„HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC“ д.о.о. Бањалука, бира се као 

најповољнији понуђач за ЛОТ 14, јер је понудио најнижу цијену у износу од 2.043,18 КМ 
са ПДВ-ом. 

XI 
„HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC“ д.о.о. Бањалука, бира се као 

најповољнији понуђач за ЛОТ 15, јер је понудио најнижу цијену у износу од 2.422,65 КМ 
са ПДВ-ом. 

XII 
Поступак јавне набавке за  ЛОТ 3, ЛОТ 4, ЛОТ 7, ЛОТ 10, ЛОТ 11, ЛОТ 13 и ЛОТ 

16, се поништава, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року, у складу 
с чланом 69. став (2) тачка под а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
39/14). 

XIII 
Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима 

утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији понуђач 
из тачке IV, V, VI, VII, VIII, IX, X и XI ове одлуке је дужан, у року од 10 дана од дана 
пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказује 
своју личну способност, ови документи су наведени у члану 45. став (2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). Најповољнији понуђач је дужан 
доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим што  документи 
везани за члан 45. став (2) ЗЈН-а не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана 
подношења понуде.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
          Комисија за јавну набавку – „Робе – пројекти мјесних заједница на уређењу простора, 
ЛОТ 1 – ЛОТ 16, и то : ЛОТ 1 - Спортска опрема за Омладински фудбалски клуб Лауш, у 
М.З. Лауш 2, ЛОТ 2 - Ограда око спомен обиљежја за погинуле борце МЗ Кола 1991-1995 у 
М.З. Кола, ЛОТ 3 - Набавка стаклених призми за опремање фискултурне сале у Основној 
школи „Мирослав Антић“ у М.З. Бистрица, ЛОТ 4 - Набавка рачунарске опреме и 
канцеларијског намјештај у М.З. Кмећани, ЛОТ 5 - Набавка љуљи, клацкалица и њихалица 
за дјечије игралиште, у М.З. Пријечани, ЛОТ 6 - Набавка материјала за друштвени дом у 
М.З. Драгочај- водо материјал за службене просторије, ЛОТ 7 - Набавка намјештаја за малу 
салу друштвеног дома у М.З. Поткозарје, ЛОТ 8 - Набавка материјала за ограђивање 
дворишта О.Ш. Доситеј Обрадовић, дужине 90 м у М.З. Обилићево 2, ЛОТ 9 - Набавка 
цијеви за воду за 14 домаћинстава у дужини од 420 метара у М.З. Бочац, ЛОТ 10 - Набавка 
врата за салу Дома културе и улазних врата у просторије мјесне заједнице и рачунарске 
опреме у М.З. Мишин Хан, ЛОТ 11 – Набавка опреме за изградња дјечијег игралишта на 
локацији Чаире, између улица Талијанског батаљона Матеоти и Анђе Кнежевића у М.З. 
Булевар, ЛОТ 12 - Набавка опреме за изградњу дјечијег игралишта-играоница на отвореном 
у дворишту цркве у М.З. Паприковац, ЛОТ 13 - Санација мокрог чвора (замјена 
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инсталација) и санација просторија које су уз мокри чвор у М.З. Шимићи, ЛОТ 14 - Уређење 
и опремање  просторија у М.З. Павићи, ЛОТ 15 - Санација санитарног чвора у О.Ш. Ђуро 
Јакшић у М.З. Шарговац, ЛОТ 16 - Проширење уличне расвјете у ужем центру мјесне 
заједнице у М.З. Борковићи“, именована рјешењем градоначелника, број 12-Г-1406/18 од 
10.04.2018. године, провела је отворени поступак јавне набавке број 20-404-205/18. 
Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 12.04.2018. године под 
бројем 320-1-1-127-3-138/18, а у Службеном гласнику БиХ број 25/18 од 20.04.2018. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за 
општу управу износи  ЛОТ 1 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 2 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 3 - 2.136,00 КМ, 
ЛОТ 4 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 5 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 6 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 7 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 
8 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 9 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 10 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 11 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 
12 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 13 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 14 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 15 - 2.136,00 КМ, ЛОТ 
16 - 2.136,00 КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена по лоту. 
 
           Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 

 
a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о 
сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је овлашћени 
представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију и за 
закључивање уговора, 
б) потписана изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) ЗЈН (потписана 
од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, 
градски/општински орган управе или нотар), 
в) овјерена фотокопија рјешења о регистрацији или овјерена фотокопија актуелног извода 
из судског регистра, не старије / старији од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда,    
г) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране лица 
овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, 
градски/општински орган управе или нотар), 
д) попуњен образац за цијену понуде (спецификација), 
ђ) потписан и овјерен печатом примјерак нацрта уговора, 
е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
ж) списак повјерљивих информација, 
з) попис докумената уз понуду, 
и) пуномоћ за лице које попуњава изјаве по члану 45. и 52. ЗЈН, уколико то лице није 
овлаштено за заступање понуђача. 
ј) потврда о преференцијалном третману домаћег.  
 
          Дана 30.04.2018. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде :  
 
1) „HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена, 
ЛОТ 6.......................................................................................................2.454,16 КМ са ПДВ-ом, 
ЛОТ 9.......................................................................................................2.211,30 КМ са ПДВ-ом, 
ЛОТ 14.....................................................................................................2.043,18 КМ са ПДВ-ом, 
ЛОТ 15.....................................................................................................2.422,65 КМ са ПДВ-ом,  
 
2) „ЈАЋИМОВИЋ“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена, 
 ЛОТ 1......................................................................................................2.487,64 КМ са ПДВ-ом, 
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3) „ИНТЕР-МЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена, 
ЛОТ 2.......................................................................................................2.375,10 КМ са ПДВ-ом, 
ЛОТ 5..........................................................................................................672,75 КМ са ПДВ-ом, 
ЛОТ 8.......................................................................................................2.498,30 КМ са ПДВ-ом,  
 
4) „CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена, 
ЛОТ 8.......................................................................................................2.833,00 КМ са ПДВ-ом, 
ЛОТ 12.....................................................................................................2.494,36 КМ са ПДВ-ом.  
 
            Разматрајући понуде, комисија је утврдила да су све понуде прихватљиве за 
уговорни орган. С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор 
најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је понуђач 
„ЈАЋИМОВИЋ“ д.о.о. Бањалука, понудио најнижу цијену за ЛОТ 1, понуђач „ИНТЕР-
МЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука најнижу цијену за ЛОТ 2, ЛОТ 5 и ЛОТ 8, понуђач 
„HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC“ д.о.о. Бањалука најнижу цијену за ЛОТ 6, ЛОТ 
9, ЛОТ 14 и ЛОТ 15, а понуђач „CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бањалука најнижу цијену за 
ЛОТ 12, те је ваљало прихватити приједлог Комисије и одлучити као у диспозитиву. За  
ЛОТ 3, ЛОТ 4, ЛОТ 7, ЛОТ 10, ЛОТ 11, ЛОТ 13 и ЛОТ 16, није достављена ниједна понуда 
у одређеном крајњем року, те је одлучено као у диспозитиву. Најповољнији понуђач из 
тачке III одлуке је понуди већ доставио овјерене фотокопије увјерења по члану 45. став (2) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), па исте не мора доставити 
уговорном органу након пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача, како је 
предвиђено тендерском документацијом.  
 
            Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби, Филијала Бањалука, путем градоначелника – Одсјека за јавне набавке у 
року од 10 дана од дана пријема обавјештења о исходу поступка јавне набавке понуђача. 
Жалба се подноси у 3 примјерка (у жалби обавезно назначити лот за који се подноси), 
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 с.р. 

 
 


