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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 20-404-423/18 - „Набавка уља и мазива, течности за хлађење, течности за 

вјетробранска стакла и сл“ путем директног споразума. 

 

II 

 

Утврђује се да су понуде понуђачa „АУТОЦЕНТАР-МЕРКУР“ д.о.о. Бања Лука и 

„ДИСК АУТО“ д.о.о. Бања Лука прихватљиве за уговорни орган.  

 

III 

 

Понуђач „ДИСК АУТО“ д.о.о. Бања Лука бира се у поступку јавне набавке, 

број 20-404-423/18. Укупна вриједност понуде износи 71,43 КМ са ПДВ-ом, на бази 

збира јединичних цијена.  

 

IV 

 

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

Oдлуке, у складу са позивом за достављање понуда и понудом достављеном 11.09.2018. 

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-

424/18 „Набавка уља и мазива, течности за хлађење, течности за вјетробранска стакла и 

сл“ за избор најповољнијег понуђача, по Одлуци Градоначелника број 12-Г-3595/18 од 



2 

 

30.08.2018. године. Процијењена вриједност јавне набавке износи 3.400,00 КМ. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.    

 

Дана 11.09. године, представник Одсјека за јавне набавке за предметну набавку, 

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

сљедећих понуђача:  

 

1) „АУТОЦЕНТАР-МЕРКУР“ д.о.о. Бања Лука.................... 124,37 КМ са ПДВ-ом 

2) „ДИСК АУТО“ д.о.о. Бања Лука.........................................   71,43 КМ са ПДВ-ом 

 

Укупне цијене понуде су изражене на бази збира јединичних цијена. Извршена је 

рачунска контрола и констатовано да нису уочене рачунске грешке. 

 

Дана 11.09.2018. године понуђачу „ДИСК АУТО“ д.о.о. Бања Лука, упућен је 

писмени захтјев за појашњење неприродно ниске цијене, у складу са чланом 17. став (7) 

тачка б) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени 

гласник БиХ“, број 90/14 и 20/15). Дана 12.09.2018. понуђач „ДИСК АУТО“ д.о.о. Бања 

Лука је доставио појашњење неприродно ниске цијене, које је прихваћено. Саставни дио 

ове одлуке је захтјев за појашњење неприродно ниске цијене, као и одговор понуђача на 

исти. 

 

 Будући да је понуђач „ДИСК АУТО“ д.о.о. Бања Лука доставио понуду за јавну 

набавку број 20-404-423/18 у складу са условима из позива за достављање понуда, то ће 

уговорни орган прихватити приједлог Одсјека за јавне набавке и одлучити као у 

диспозитиву. 

 

 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

 

мр Игор Радојичић 
 


