
 

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- 4555/18 

Дана, 09.11.2018.године 

 

 

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

и члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе 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   „Колективно осигурање 

запослених Градске управе Града Бањалука“,број јавне набавке 20-404-450/18. 

 

                                                                II 

           Утврђује се да су понуде понуђача „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, 

„АСА ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи, (филијала 

Бањалука), ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, „АТОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д. 

Бијељина, (филијала Бањалука) и „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бањалука,                            

испуниле услове за квалификацију и њихове понуде су прихватљиве за уговорни орган.  

Понуда понуђача „CROATIA OSIGURANJE“ д.д. Мостар (подружница Бањалука) није 

испунила услове за квалификацију и није прихватљива за уговорни орган. 

 

                                                                      III 

„АСА ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, бира се као најповољнији понуђач, јер је 

исти понудио најнижу цијену у износу од: 10.752,48КМ. 

 

                                                          IV 

            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима 

утврђеним у тендерској документацији.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Одлуком  Градоначелника број 12-Г-3919/18 од 21.09.2018. године, покренут је  

поступак: „Колективно осигурање запослених Градске управе Града Бањалука“. Рјешењем 

Градоначелника број 12-Г-3920/18 од 21.09.2018. године именована је комисија за 

провођење конкурентског ка јавне набавке. 

            

           С обзиром да је процјењена вриједност предметне јавне набавке у захтјеву Службе 

за заједничке послове 15.000,00 КМ без ПДВ-а.,  то је у складу са чланом 87. ЗЈН-а 

проведен поступак конкурентског захтјева за достављање понуда са објавом  обавјештења 
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о јавној набавци. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 

27.09.2018. године под бројем 320-7-2-362-3-301/18. Критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је најнижа цијена. 

 

          Понуда мора да садржи сљедеће елементе:  

 

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) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до d) Закона, 

в) овјерена фотокопија рјешење о дозволи за рад друштва, издана од стране надлежног 

органа.  

г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује  испуњеност услова из 

члана 47. ст. (1) тач. од a) до d) и (4) Закона (изјава потписана од стране понуђача), 

д) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а, 

ђ) попуњен образац за цијену понуде - спецификација, 

ж) потписан и овјерени услови  уговора, 

з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 

и) списак повјерљивих информација (ако има повјерљивих информација), 

ј) попис докумената уз понуду, 

k) докази техничке и професионалне способности,   

л) пуномоћ за лице које попуњава изјаве, из члана 45. 47 и 52  уколико то лице није 

овлаштено за    заступање понуђача 

 

           Дана 15.10.2018. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 

приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача:  

 

1) „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, укупна цијена понуде 

износи...............................................................13.204,80 КМ, 

 

2) „ АСА ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, укупна цијена понуде износи 

...................................................................................................10.752,48 КМ, 

 

3) „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи, (филијала Бањалука)  укупна цијена понуде 

износи 

.................................................................................................... 21.599,28  КМ, 

 

4) „ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, (филијала Бањалука) укупна цијена 

понуде износи......................................................... 9.732,23 КМ, 

 

5) „АТОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина, (филијала Бањалука)  укупна цијена понуде 

износи.............................................................................12.072,96  КМ, 

 

6) „CROATIA OSIGURANJE“ д.д. Мостар (подружница Бањалука), укупна цијена 

понуде износи....................................................................9.172,62  КМ, понуђен 

попуст на понуду у износу 13.758,93 КМ, 

 

7) „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бањалука, укупна цијена понуде 

износи.............................................................................10.807,50  КМ. 
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          Следећег дана, Комисија јe приступила анализи и  оцјени понуде  и  том  приликом  

констатовала  сљедеће: 

 

Понуда број 1. „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, 

 

           Понуда под редним бројем 1. од 12.10.2018. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива. Понуђач је доставио све доказе тражене 

тендерском документацијом. 

 

Понуда број 2. „ АСА ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево 

 

           Понуда под редним бројем 2. од 15.10.2018. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива. Понуђач је доставио све доказе тражене 

тендерском документацијом као и документе којима доказује своју личну и економску 

способност. Ови документи су наведени у члану 45. став (2) и члану 47.став (1) тачка ц) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 

 

Понуда број 3. „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи (филијала Бањалука)    

 

            Понуда под редним бројем 3. од 15.10.2018. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива. Понуђач је доставио све доказе тражене 

тендерском документацијом. 

 

Понуда број 4. „ЕУРОХЕРЦ  ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево (филијала Бањалука) 

  

            Понуда под редним бројем 4. од 15.10.2018. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива. Понуђач ниje доставио све доказе 

тражене тендерском документацијом.  Понуђач је у понуди доставио Изјаву о обавезној 

примјени преференцијалног третмана домаћег, да има сједиште у БиХ и да најмање 50% 

укупне вриједности од понуђених роба  имају порјекло  из БиХ... У истој изјави се позива 

на Одлуку  о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег објављеног у 

''Службеном гласнику БиХ'' број 103/14 од дана 30.12.2014. године. Претходно наведена 

Одлука на коју се исти позива није више на снази. 

 

           Тендерском документацијом тражено је у погледу могуће примјене 

преференцијалног третмана домаћег,да ће уговорни орган поступити у складу с Одлуком о 

обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ број 

83/16), а понуђачи у понуди требају доставити потврду надлежне привредне коморе о 

томе да ли подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег у овом поступку 

јавне набавке. Значи понуђач није доставио потврду надлежне привредне коморе те 

приликом упоређивања понуда његова понуда није умањена за преференцијални фактор 

од 10 %. 

 

Понуда број 5. „АТОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина, (филијала Бањалука)   

  

           Понуда под редним бројем 5. од 15.10.2018. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива. Понуђач је доставио све доказе тражене 

тендерском документацијом.   
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Понуда број 6. „CROATIA OSIGURANJE“ д.д. Мостар (подружница Бањалука) 

 

          Понуда под редним бројем 6. од 15.10.2018. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуда није испунила услове за квалификацију и није 

прихватљива за уговорни орган.  

 

     Услови за квалификацију у погледу техничке и професионалне способности  понуђача:  

 

- да је понуђач пружао услуге колективног осигурања радника  у последење 3 године са 

минималном вриједношћу, од 15.000,00 КМ, по појединачном уговору (минимално 1 

уговор). 

 

Докази :  

 

- списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга уговорна 

страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке: назив и сједиште уговорних страна 

или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто 

извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима…. 

 

Понуђач је доставио потврду о уредно извршеном уговору али није доставио списак 

извршених уговора. 

 

            У погледу економске и финансијске способности понуђача, услов који треба да 

понуђачи задовоље је позитивно пословање у 2017. години. У циљу доказивања да 

испуњавају овај услов, понуђачи требају доставити фотокопију биланса успјеха за 2017. 

годину. 

           Понуђач је доставио копију   извјештаја о свеобухватној добити за годину завршену 

31. децембра 2017. године али исти није издан на прописаном образцу нити га је потписао 

цертифицирани рачуновођа нити је овјерен од стране понуђача. 

            Понуђач уз понуду није доставио потврду надлежне привредне коморе како је 

тражено тендерском документацијом. 

                                                                                             

Понуда број 7. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бањалука, 

 

            Понуда под редним бројем 7. од 15.10.2018. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива. Понуђач је доставио све доказе тражене 

тендерском документацијом.    

 

           Дакле, Комисија једногласно констатује да су понуде: „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ 

д.д. Сарајево, „АСА ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи, 

(филијала Бањалука), ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, „АТОС ОСИГУРАЊЕ“ 

а.д. Бијељина, (филијала Бањалука) и „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бањалука,                            

испуниле услове за квалификацију и њихове понуде су прихватљиве за уговорни орган.  

Понуда понуђача „CROATIA OSIGURANJE“ д.д. Мостар (подружница Бањалука) није 

испунила услове за квалификацију и није прихватљива за уговорни орган.  

 

           Математичком  контролом утврђено је да у понуди понуђача ''ЕУРОХЕРЦ 

ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево постоји рачунска грешка у Образцу за цијену понуде-

техничкој спецификацији, гдје се наводи да цијена понуде  треба да износи 9.714,96 КМ 

без ПДВ-а, а не 9.732,23  КМ без ПДВ-а. 
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           У складу са чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и 

понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), Одсјек за јавне набавке је  дана 

24.10.2018. године, наведеном понуђачу упутио допис у којем је затражио сагласност на 

исправку рачунске грешке. Наведени понуђач је писменим путем одобрио исправку 

рачунске грешке.  

 

            Ранг листа прихватљивих понуда према критеријуму најниже цијене: 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Пон

уђа

ч 

 

„ЕУРОХЕРЦ 

ОСИГУРАЊ

Е“ д.д. 

Сарајево, 

(филијала 

Бањалука) 

„АСА 

ОСИГУРАЊ

Е“ д.д. 

Сарајево 

„ДУНАВ 

ОСИГУРАЊ

Е“ а.д. 

Бањалука 

„АТОС 

ОСИГУРАЊЕ“ 

а.д. Бијељина, 

(филијала 

Бањалука) 

„САРАЈЕВО 

ОСИГУРАЊ

Е“ д.д. 

Сарајево 

„ДРИНА 

ОСИГУРАЊЕ“ 

а.д. Милићи 

(филијала 

Бањалука)   

Циј

ена 

у 

КМ 

 

9.732,23 10.752,48 10.807,50   12.072,96   13.204,80 21.599,28   

 

Ранг листа прихватљивих понуда према критеријуму најниже цијене након примјене 

преференцијалног фактора домаћег: 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Пон

уђа

ч 

 

   „АСА 

ОСИГУРАЊ

Е“ д.д. 

Сарајево 

 

 

„ДУНАВ 

ОСИГУРАЊ

Е“ а.д. 

Бањалука 

„ЕУРОХЕРЦ 

ОСИГУРАЊ

Е“ д.д. 

Сарајево, 

(филијала 

Бањалука) 

„АТОС 

ОСИГУРАЊЕ“ 

а.д. Бијељина, 

(филијала 

Бањалука) 

„САРАЈЕВО 

ОСИГУРАЊ

Е“ д.д. 

Сарајево 

„ДРИНА 

ОСИГУРАЊЕ“ 

а.д. Милићи 

(филијала 

Бањалука)   

Циј

ена 

у 

КМ 

 

9.677,23 9.727,16 9.732,23   10.865,67   11.884,32 19.439,36  

 

 

 

 

Комисија је окончала свој рад дана 06.11.2018. године.    

 

          С обзиром да је понуђач  „АСА ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, понудио најнижу 

цијену понуде, Комисија се једногласно опредјелила за понуду датог понуђача. Сходно 

томе,  Комисија сматра да је наведени  понуђач компетентан, поуздан и способан да 
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изврши  додијељени уговор, те је ваљало прихватити  препоруку  Комисије,   и  донијети 

одлуку као у диспозитиву. 

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

разматрање жалби, Филијала Бањалука. Жалба се подноси путем уговорног органа – 

Градоначелника, Одсјека за јавне набавке у року од 5 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.   

 

 

 

 

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

 

                                   Мр Игор Радојичић 

 

 

 


