
 

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- 4896/18 

Дана, 10.12.2018.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   „Осигурање возила: каско и 

обавезно аутоосигурање“,број јавне набавке 20-404-485/18. 

 

                                                                II 

            Утврђује се да су све понуде: „НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина, 

„САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, „ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, 

(филијала Бањалука) „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. 

Милићи, (филијала Бањалука), ''АТОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина, (филијала 

Бањалука), „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бањалука и „CROATIA OSIGURANJE“ д.д. 

Мостар (подружница Бањалука), испуниле услове за квалификацију и њихове понуде су 

прихватљиве за уговорни орган. 

                                                                      III 

           „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, бира се као најповољнији понуђач, 

јер је исти понудио најнижу цијену у износу од: 2.115,93  КМ. 

 

                                                          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-4228/18 од 16.10.2018. године, покренут је  

поступак: „Осигурање возила: каско и обавезно аутоосигурање“. Рјешењем 

Градоначелника број 12-Г-4229/18 од 16.10.2018. године именована је комисија за 

провођење  конкурентског  поступка  јавне набавке. 

            

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

за заједничке послове 4.000,00 КМ без ПДВ-а.,  то је у складу са чланом 87. ЗЈН-а 

проведен поступак конкурентског захтјева за достављање понуда. Обавјештење о набавци 
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је објављено на порталу јавних набавки дана 22.10.2018. године под бројем 320-7-2-395-3-

327/18. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. 

             

            Дана 08.11.2018. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 

приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача:  

 

1) „НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина, укупна цијена понуде 

износи...............................................................3.099,29 КМ, 

 

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

...................................................................................................2.115,93 КМ, 

 

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

понуде износи 

.................................................................................................... 3.074,16  КМ, 

 

4) „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука укупна цијена понуде 

износи......................................................... 2.874,25 КМ, 

 

5) „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи, укупна цијена понуде 

износи.............................................................................3.901,46  КМ, 

 

6) ''АТОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина, (филијала Бањалука), укупна цијена понуде 

износи....................................................................3.092,68 КМ, 

 

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

износи.............................................................................3.914,87  КМ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

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

понуде износи...............................................................3.175,02 КМ. 

 

 

          Следећег дана, Комисија јe приступила анализи и  оцјени понуда  и  том  приликом  

констатовала  сљедеће: 

 

Понуда број 1. „НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина 

 

           Понуда под редним бројем 1 од 05.11.2018. године, коверта са понудом исправно 

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

тендерском документацијом.      

 

 

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

 

           Понуда под редним бројем 2. од 06.11.2018. 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).    
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Понуда број 3. „ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, (филијала Бањалука)  

 

            Понуда под редним бројем 3. од 07.11.2018. године, коверта са понудом исправно 

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

тендерском документацијом.   

 

Понуда број 4. „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука  

 

            Понуда под редним бројем 4. од 08.11.2018. године, коверта са понудом исправно 

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

тендерском документацијом.   

 

Понуда број 5. „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи 

  

           Понуда под редним бројем 5. од 08.11.2018. године, коверта са понудом исправно 

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

тендерском документацијом.   

 

 

Понуда број 6. ''АТОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина, (филијала Бањалука) 

 

           Понуда под редним бројем 6. од 08.11.2018. године, коверта са понудом исправно 

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

тендерском документацијом . 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

            Понуда под редним бројем 7. од 08.11.2018. године, коверта са понудом исправно 

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

тендерском документацијом.    

 

Понуда број 8.   „CROATIA OSIGURANJE“ д.д. Мостар (подружница Бањалука)                                                                                                                                                                          

 

            Понуда под редним бројем 8. oд 08.11.2018године, 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 способност. Ови 

документи су наведени у члану 45. став (2). Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14).     

 

            Дакле, Комисија једногласно констатује да су све понуде: „НЕШКОВИЋ 

ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина, „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, „ЕУРОХЕРЦ 

ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, (филијала Бањалука) „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука 

„ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи, (филијала Бањалука), ''АТОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д. 

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

OSIGURANJE“ д.д. Мостар (подружница Бањалука), испуниле услове за квалификацију и 

њихове понуде су прихватљиве за уговорни орган.  
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            Ранг  листа  прихватљивих понуда према критеријуму најниже цијене: 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

П

о

н

у

ђ

а

ч 

 

„САРАЈЕ

ВО 

ОСИГУР

АЊЕ“ 

д.д. 

Сарајево  

„ОСИГУ

РАЊЕ 

АУРА“ 

а.д.Бања

лука  

‘’ЕУРОХЕР

Ц 

ОСИГУРА

ЊЕ“ д.д. 

Сарајево, 

(филијала 

Бањалука)  

 „АТОС 

ОСИГУРА

ЊЕ“ а.д. 

Бијељина, 

(филијала 

Бањалука) 

 

„НЕШКО

ВИЋ 

ОСИГУР

АЊЕ“ 

а.д. 

Бијељина 

„CROATI

A 

OSIGURA

NJE“ д.д. 

Мостар 

(подружни

ца 

Бањалука) 

„ДРИНА 

ОСИГУРА

ЊЕ“ а.д. 

Милићи 

„ДУНАВ 

ОСИГУРА

ЊЕ“ а.д. 

Бањалука 

Ц

и

ј

е

н

а 

у 

К

М 

 

2.115,93 2.874,25 3.074,16   3.092,68 3.099,29 3.175,02 3.901,46   3.914,87   

 

Koмисија је завршила свој рад дана 30.11.2018.године. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
          С обзиром да је понуђач „САРАЈЕВО 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 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 

            


