
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 
 

 

Број: 12- Г - 2354/18 

Дана, 01.06. 2018. године 

 

 

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 

39/14) и члана 11. Правилника о поступку директног споразума Града Бања Лука 

(Службени гласник града Бања Лука број 04/15), Градоначелник  Бањалуке  доноси  

сљедећу 

О Д Л У К У 

I 

          Прихвата  се  приједлог  Одсјека за јавне набавке, o избору најповољнијег 

понуђача за  „ЛОТ 1: Израда урбанистичко  - техничких услова уређења и покривања 

отвореног дијела корита Перашевог потока у дужини од 52 м на локалитету код 

манастира Гомионице до ушћа у поток Матавуз и ЛОТ2:  Израда главног пројекта 

уређења и покривања отвореног дијела корита Перашевог потока у дужини од 52 м на 

локалитету код манастира Гомионице до ушћа у поток Матавуз“, путем директног 

споразума, број: 20-404-262/18.године. 

II 

 ''Завод  за изградњу'' а.д. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач, јер је 

исти понудио најнижу цијену у износу од: 

- ЛОТ 1........................................................................... 1.170,00 KM са ПДВ-ом; 

- ЛОТ 2........................................................................... 1.170,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Уговорни орган ће реализовати набавку, под условима утврђеним у позиву за 

достављање понуда у складу са Пројектним задатком,  Смјерницама за израду УТУ-а и 

Нацртом уговора. 

IV 

 Ова Одлука je коначна и ступа на снагу даном доношења. 



О б р а з л о ж е њ е 

           Одсјек за јавне набавке, провео је поступак директног споразума, број 20-404-

262/18, за избор најповољнијег понуђача - ЛОТ 1: Израда урбанистичко  - техничких 

услова уређења и покривања отвореног дијела корита Перашевог потока у дужини од 

52 м на локалитету код манастира Гомионице до ушћа у поток Матавуз и ЛОТ2:  

Израда главног пројекта уређења и покривања отвореног дијела корита Перашевог 

потока у дужини од 52 м на локалитету код манастира Гомионице до ушћа у поток 

Матавуз“, по Одлуци Градоначелника број 12-Г-1955/18 од 14.05.2018. године. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.    

   Позив за достављање понуда, дана 24.05.2018.године, преузео је понуђач                

''Завод  за изградњу'' а.д. Бањалука.  

         Процијењена вриједност јавне набавке, износи 2.000,00 КМ без ПДВ-а, ЛОТ 1: 

1.000,00 КМ без ПДВ-а, ЛОТ 2 : 1000,00 КМ без ПДВ-а.     

Дана 29.05.2018. године у 13:00 часова представник Одсјека за јавне набавке Љубомир 

Сладојевић је извршио отварање понуде том приликом констатовао да је пристигла  

сљедећа понуда добављача: 

1. ''Завод  за изградњу'' а.д. Бањалука, цијена понуде за оба лота у износу од: 

  

ЛОТ 1........................................................................... 1.170,00 KM са ПДВ-ом; 

ЛОТ 2........................................................................... 1.170,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

          Представник Одсјека за јавне набавке је оцијенио да је понуђач ''Завод  за 

изградњу'' а.д. Бањалука, понудио најнижу цијену у складу са процјењеном 

вриједности, те ће уговорни орган прихватити приједлог Одсјека за јавну набавку и 

одлучити као у диспозитиву. 

 

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

                                                  Мр Игор Радојичић 

  


