
 

Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 
 

 

тел:+387 51 244 400 факс: +387 51 212-526  www.banjaluka.rs.ba gradonacelnik@banjaluka.rs.ba 
 

Број: 12-Г-2740/18   

Дана: 20.06.2018.   

 

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  

следећу 

 
 

О Д Л У К У 
 

I 

 

Прихвата се приједлог Одсјека за јавне набавке, о избору најповољнијег понуђача 

за набавку: број 20-404-301/18 - „Технички преглед возила“ путем директног споразума. 

 

II 

 

Утврђује се да су понуде понуђачa: „БОКСИТ“ а.д. Милићи-Станица техничког 

прегледа Бања Лука и „SISTEMI TOI“ д.о.о. Бања Лука прихватљиве за уговорни орган.  

 

III 

 

Понуђач „БОКСИТ“ а.д. Милићи-Станица техничког прегледа Бања Лука 

бира се као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке, број 20-404-301/18. 

Укупна вриједност понуде износи 4.150,00 КМ са ПДВ-ом.  

 

IV 

 

Уговорни орган ће приступити реализацији набавке са понуђачем из тачке III ове 

Oдлуке, у складу са позивом за достављање понуда и понудом достављеном 12.06.2018. 

године, од стране изабраног понуђача. 

 

V 

 

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 је провео поступак директног споразума: број 20-404-

301/18 „Технички преглед возила“ за избор најповољнијег понуђача, по Одлуци 

Градоначелника број 12-Г-2473/18 од 07.06.2018. године. Процијењена вриједност јавне 

набавке износи 6.000,00 КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа 

цијена.    
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Дана 12.06.2018. године, представник Одсјека за јавне набавке за предметну 

набавку, Радомир Вулин, извршио је отварање понуда и констатовао да су пристигле 

понуде сљедећих понуђача:  

 

1. „БОКСИТ“ а.д. Милићи-Станица техничког прегледа Бања Лука, чија укупна 

вриједност понуде износи 3.721,46 КМ са ПДВ-ом 

2. „SISTEMI TOI“ д.о.о. Бања Лука,  чија укупна вриједност понуде износи 4.137,96 

КМ са ПДВ-ом 

 

Рачунском контролом утврђено је постојање рачунских грешака у пристиглим 

понудама. У понуди понуђача  „БОКСИТ“ а.д. Милићи-Станица техничког прегледа Бања 

Лука уочене су грешке на страни 1 и страни 3 техничке спецификације. Рачунске грешке 

су уочене на ставкама под редним бројевима: 3., 5., 55., 57., 58. гдје је исказана јединична 

цијена без ПДВ-а у износу од 56,00 КМ, те укупна цијена без ПДВ-а у износу од 56,00 

КМ. Међутим, како је из колоне „Количина“ видљиво  да се ради о двије јединице мјере, 

то је укупна цијена без ПДВ-а на наведеним ставкама 112,00 КМ.  Рачунске грешке су, 

такође, уочене на ставкама под редним бројевима: 63. и 64. гдје је исказана јединична 

цијена без ПДВ-а у износу 77,00 КМ, те укупна цијена без ПДВ-а у износу 115,50 КМ. 

Међутим, како је из колоне „Количина“ видљиво да се ради о двије јединице мјере то је 

укупна цијена без ПДВ-а на наведеним ставкама 154,00 КМ. Након исправке уочених 

рачунских грешака долази се до укупне цијене за понуду (без ПДВ-а) у износу од 3.547,00 

КМ, ПДВ у износу 603,00 КМ, те укупне цијене за понуду (са ПДВ-ом) 4.150,00 КМ 

 

У понуди понуђача „SISTEMI TOI“ д.о.о. Бања Лука утврђено је да постоје 

рачунске грешке у свим ставкама техничке спецификације. Последња колона у техничкој 

спецификацији „Укупна цијена без ПДВ-а“ приказује вриједности које се добију као 

производ колона „Количина“ и „Јединична цијена без ПДВ-а“. Тако нпр, на ставци под 

р.бр. 1. видљиво је да се у колони „Количина“ ради о једној јединици мјере, а како је 

исказана јединична цијена у износу од 47,00, то је и укупна цијена без ПДВ-а за ову 

ставку 47,00 КМ. Такође, на ставци под р.бр. 3. исказана је јединична цијена 112,00 КМ, а 

како у колони „Количина“ стоји да се ради о двије јединице мјере, то је укупна цијена без 

ПДВ-а за ову ставку 224,00 КМ. Након што се изврше исправке на свим ставкама 

техничке спецификације добије се укупна цијена за понуду без ПДВ-а у износу 4.415,00 

КМ, ПДВ у износу 750,55 КМ, те укупна цијена за понуду са ПДВ-ом у износу 5.165,55 

КМ. 

 

Након што су уочене рачунске грешке, понуђачима су упућени позиви за давање 

сагласности за исправку рачунске грешке, у складу с чланом 17. Упутства за припрему 

тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“ 90/14 и 20/15). Оба понуђача 

су, у оствљеном року, доставила Одсјеку за јавне набавке сагласност за исправку рачунске 

грешке. 

 

Након исправке рачунских грешака утврђене су сљедеће вриједности пристиглих 

понуда:  

 

1. „БОКСИТ“ а.д. Милићи-Станица техничког прегледа Бања Лука, укупна 

вриједноcт понуде 4.150,00 КМ са ПДВ-ом 

2. „SISTEMI TOI“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност понуде 5.165,55 КМ са ПДВ-

ом 
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Будући да је најповољнији понуђач „БОКСИТ“ а.д. Милићи-Станица техничког 

прегледа Бања Лука, понуду доставио у складу са условима наведеним у позиву за 

достављање понуде, то је Уговорни орган прихватио приједлог Одсјека за јавне набавке и 

одлучио као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

 

мр Игор Радојичић 
 


