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Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 
 

 

Број: 12- Г - 5055/18 

Дана, 17.12.2018. године 

 

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ број 

39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука 

(Службени гласник града Бања Лука, бр.  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  ''Набавка додатног 

модула за праћење непореских прихода'', број јавне набавке 20-404-517/18. 
 

II 

''Libusoft – Cicom'' доо Загреб, бира се као најповољнији понуђач, јер је 

исти понудио најнижу цијену у износу од 25.280,00 КМ без ПДВ-а. 

 

  III 

           Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под 

условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, 

најповољнији понуђач из тачке II. ове одлуке је дужан, у року од 10 дана од дана 

пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити 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). Најповољнији 

понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених 

докумената, с тим што ови документи не смију бити старији од три мјесеца 

рачунајући од дана подношења понуде, односно да исти нису издати послије 

05.12.2018. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Oдлуком Градоначелника број 12-Г-4551/18 од 09.11.2018. године покренут 

је преговарачки поступак јавне набавке ''Набавка додатног модула за праћење 

непореских прихода “. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-4552/18 од 09.11.2018. 

године  именована је Комисија за провођење преговарачкoг поступка јавне набавке. 
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Процјењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву Одсјека за 

информатику је 25.500,00 КМ без ПДВ-а.   

 

                Позив за подношење понуде достављен ''Libusoft – Cicom'', доо Загреб дана 

26.11.2018. године. У складу с чланом 28. став 4) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), тендерска документација је дана (19.11.2018. 

године), објављена на веб сајту Града Бањалука, тако да је била доступна за све 

заинтересоване понуђаче.  

                      

 Позивом за подношење понуде је тражено да понуђачи доставe сљедеће доказе : 

   

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

понуђача, 

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

в) доказ о праву на професионално обављање дјелатности, 

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

д) потписани  општи и посебни услови уговора, 

ђ) списак повјерљивих информација, 

е) попис докумената уз понуду. 

 

Рок за подношење понудa је истекао 05.12.2018. године у 12 часова, а достављена је  

понуда ''Libusoft – Cicom'' доо Загреб. 

 

Након отварања понуде, комисија је приступила оцјени понуде и том приликом 

утврдила да је  понуђена  следећа цијена: 

 

1. ''Libusoft – Cicom'', доо Загреб.............................................25.280,00 КМ без ПДВ-а. 

 

         Понуда број 1. од 04.12.2018. године, коверта са понудом исправно затворена, 

потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен.  Понуђач је испунио 

услове за квалификацију.  

 

         Стручни члан Комисије, је извршио математичку контролу и констатовао да 

не постоји  рачунска  грешака.  

 

          Након доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача ''Libusoft – Cicom'' 

доо Загреб, Одсјек за јавне набавке ће упутити позив најповољнијем понуђачу да 

достави 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). Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене 

фотокопије наведених докумената, с тим да документи наведени у члану 45. став 2)  

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14) не смију бити старији 

од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде, односно од 05.12.2018. 

године. Комисија је окончала свој рад дана 12.12.2018. године.    
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          Комисија је утврдила да је понуђач ''Libusoft – Cicom'', доо Загреб 

квалификован, и да је његова понуда у оквиру процјењене вриједности, те је из 

свега горе наведеног ријешено као у диспозитиву ове одлуке.  

           

          Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Градоначелнику 

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.  

  

       

 

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

   

                                            Мр Игор Радојичић 

                   

                

  

 

         

  

 

 

             

 

 


