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Број :  12-Г- 3542/18 

Дана,  27.08.2018. године 

 

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и 

члана 14. Правилника о јавним набавкама Града 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 „ Избор ресторана за 

угоститељске услуге за протоколарне догађаје, обиљежавање Дана Града, Спасовдана и 

Нове године, ЛОТ 1 - угоститељске услуге ресторана у центру града, ЛОТ 2 – угоститељске 

услуге ресторанa у оквиру хотела и ЛОТ 3 – угоститељске услуге ресторана у ширем 

градском подручју“, број јавне набавке 20-404-366/18. 

 

II 

            Све достављене понуде, ''Мала станица'' Шајић (Милорад) Далибор с.п. Бањалука, 

’’B&Č TRADE TOURS’’ д.о.о.  Бањалука, ресторан Президент и Угоститељство-крчма  

''Мирис времена'' Дамир Ковачевић с.п. Бањалука, су прихватљиве за уговорни орган.  

 

III 

            За ЛОТ 1 - врши  се избор најповољнијег понуђача ''Мала станица'' Шајић 

(Милорад) Далибор с.п. Бањалука, јер је понудио најнижу цијену у износу од 65,00 КМ 

са ПДВ-ом (збир јединичних цијена).  

IV 

 

            За ЛОТ 2 - врши  се избор најповољнијег понуђача ’’B&Č TRADE TOURS’’ д.о.о.  

Бањалука, ресторан Президент, јер је понудио најнижу цијену у износу од 50,50 КМ са 

ПДВ-ом (збир јединичних цијена).   

V 

 

            За ЛОТ 3 - врши  се избор најповољнијег понуђача Угоститељство-крчма ''Мирис 

времена'' Дамир Ковачевић с.п. Бањалука, јер је понудио најнижу цијену у износу од 

60,84 КМ са ПДВ-ом (збир јединичних цијена). 

 

VI 

            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачима, под условима 

утврђеним у тендерској документацији. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

            Одлуком Градоначелника број 12-Г-3133/18 од 27.07.2018. покренут је поступак 

јавне набавке услуга из анеска 2 дио Закона о јавним набавкама. Рјешењем Градоначелника 

број 12-Г-3134/18 од 27.07.2018. године именовна је Комисија за јавну набавку избор 

најповољнијег понуђача за јавну набавку „Избор ресторана за угоститељске услуге за 

протоколарне догађаје, обиљежавање Дана Града, Спасовдана и Нове године, ЛОТ 1 - 

угоститељске услуге ресторана у центру града, ЛОТ 2 – угоститељске услуге ресторанa у 

оквиру хотела и ЛОТ 3 – угоститељске услуге ресторана у ширем градском подручју. 

 

           Предмет поступка јавне набавке су услуге ресторана за потребе уговорног органа. 

Ове услуге су наведене у члану 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број 39/14) и у анеску 2 дио Б истог Закона. 

 

          Позиви за подношење понуда су упућени дана 03.08.2018. године привредним 

субјектима: ЛОТ 1  – ''Мала станица'' Шајић (Милорад) Далибор с.п. Бањалука, ЛОТ 2 –  

’’B&Č TRADE TOURS’’ д.о.о.  Бањалука, ресторан Президент, ЛОТ 3 – Угоститељство-

крчма ''Мирис времена'' Дамир Ковачевић с.п. Бањалука. У складу са чланом 7. став (3) 

Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ЗЈН-а („Службени 

гласник БиХ“ број 66/16), тендерска документација (позив за подношење понуда) је дана 

(02.08.2018. године), објављена на веб сајту Града Бањалука, тако да је била доступна и за 

остале заинтересоване понуђаче.  

 

Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 

 

a) попуњен образац за понуду, датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 

б) овјерена фотокопија (актуелног) извода из судског регистра, или рјешења о регистрацији, 

или уколико је понуђач физичко лице регистровано за обављање дјелатности која је 

предмет јавне набавке у понуди је потребно да достави овјерену  

фотокопију рјешења о регистрацији издато од надлежног општинског/градског органа 

управе, 

в) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (изјава потписана од стране 

лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, 

општинског/градског органа управе или нотара), 

г) попуњен образац за цијену понуде, 

д) потписан нацрт уговора, 

ђ) списак повјерљивих информација, 

е) попис докумената уз понуду, 

ж) пуномоћ за лице које попуњава изјаву и понуду уколико то лице није овлаштено за 

заступање понуђача. 

 

            Рок за подношење понуда је истекао 16.08.2018. године у 12 сати, а отварање понуда 

и преговарање је заказано за 12 сати и 40 минута. Достављене су сљедеће понуде :  

 

1) ''Мала станица'' Шајић (Милорад) Далибор с.п. Бањалука, укупна цијена за ЛОТ 1 

износи 65,00 КМ са ПДВ-ом,  

 

2) ’’B&Č TRADE TOURS’’ д.о.о.  Бањалука, ресторан Президент, укупна цијена за ЛОТ 

2 износи 50,50 КМ са ПДВ-ом,  
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3) Угоститељство-крчма ''Мирис времена'' Дамир Ковачевић с.п. Бањалука, укупна 

цијена за ЛОТ 3 износи 7.020,00 КМ са ПДВ-ом (у образцу за достављање понуде) а 

изражена јединична цијена у образцу за цијену понуде износи 60,84 КМ са ПДВ-ом. 

 

 

          Дана 20.08.2018. године, комисија је приступила прегледу и оцјени понуда и том 

приликом утврдила да су све понуде прихватљиве. Отварању понуда и преговарању нису 

присуствовали представници понуђача. Рачунску контролу је извршио је стручни члан 

комисије и констатовао да не постоји рачунска грешка.     

 

Комисија је окончала свој рад дана 21.08.2018. године.  

 

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

разматрање жалби, Филијала у Бањалуци. Жалба се подноси 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 3 примјерка, директно на протокол 

уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом 

пошиљком.   

 

          Oбрађивач:  

Љубомир  Сладојевић, дипл.правник 

 

          Шеф одсјека:  

Драшко Кутић, дипл.правник 

 

   

 

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

 

                                       Мр Игор Радојичић 

 

 


