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Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

Г Р А Д   Б А Њ А  Л У К А 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

Број: 12 -Г-5180/18 

Дана, 26.12.2018. године 

 

 На основу члана 100. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ бр. 39/14), Градоначелник Града Бања Лука као уговорни орган, одлучујући по 

жалби привредног субјекта  „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

          Усваја се, као основана, жалба понуђача „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука, 

изјављена против одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-4896/18 од 

10.12.2018. године, у поступку јавне набавке, број 20-404-485/18 „Осигурање возила: 

каско и обавезно аутоосигурање“. 

 

II 

 

          Утврђује се да су понуде „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука и „ДУНАВ 

ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бањалука, прихватљиве за уговорни орган. 

Следеће понуде су неприхватљиве за уговорни орган: „НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. 

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

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

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

OSIGURANJE“ д.д. Мостар (подружница Бањалука). 

 

III 

 

           Тачка III одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-4896/18 од 

10.12.2018. године, мијења се и гласи: „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука, бира 

се као најповољнији понуђач,jeр је понудио најнижу цијену понуде,  у износу од 

2.874,25 КМ.  

 

IV 

 

          Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из тачке III овог 

рјешења, под условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења 

уговора, најповољнији понуђач из тачке III овог рјешења је дужан, у року од 5 дана од 

дана пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима 

доказује своју личну и економску способност, ови документи су наведени у члану 45. 

став 2)  и члану 47. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 

Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије 

наведених докумената, с тим што документи везани за члан 45. ЗЈН-а не смију бити 

старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде.   
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Град Бањалука проводи конкурентски поступак јавне набавке 20-404-485/18 

„Осигурање возила: каско и обавезно аутоосигурање“. Уговорни орган је донио одлуку 

о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-4896/18 од 10.12.2018. године, којом је као 

најповољнији понуђач изабран  понуђач „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, јер 

је понудио најнижу цијену понуде. Сљедећег дана, 12.12.2018. године, сви понуђачи су 

писменим путем обавјештени о донесеној одлуци.  

 

            Дана 17.12.2018. године (путем поште), „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука, 

поднио је жалбу против наведене одлуке. Жалба је допуштена, изјављена од овлаштеног 

лица и благовремена.  

 

У жалби се наводи да је увидом у понуду изабраног понуђача установио да је 

његова понуда неприхватљива и да исти није испунио услове које је захтјевао уговорни 

орган. Уговорни орган је уз тендерску документацију  захтјевао и Опште и посебне 

услове за закључивање уговора и овим условима је у члану 3.наведено: '' Извршилац 

услуга мора да испуњава све законом прописане одредбе, које се односе на извршење  

услуга које су предмет набавке  и да приложи  дозволу за рад издату  од стране  Агенције 

за осигурање  РС и позитивни актуарски извјештај. Изабрани понуђач није доставио 

тражени позитивни актуарски извјештај.  

 

На крају предлаже да уговорни орган усвоји жалбу, поништи одлуку о избору 

најповољнијег понуђача, прогласи понуду „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево 

неприхватљивом, и донесе одлуку о избору жалиоца, „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. 

Бањалука, као најповољнијег понуђача.     

 

Жалба је основана.  

 

Увидом у понуде утврђено је да су понуде „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука 

и „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бањалука, прихватљиве за уговорни орган и понуђачи су 

доставили све што је тражено тендерском документацијом и Општим и посебним 

условима за закључивање уговора. 

Следеће понуде су неприхватљиве за уговорни орган: „НЕШКОВИЋ 

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

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

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

Бањалука) и „CROATIA OSIGURANJE“ д.д. Мостар (подружница Бањалука) јер 

понуђачи нису доставили позитиван актуарски извјештај који је тражен Општим и 

посебним условима за закључивање уговора.  

 

Из свега наведеног је јасно да је жалба основана, те се овим рјешењем мијења 

тачка III одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-4896/18 од 10.12.2018. 

године, те се као најповољнији понуђач бира „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука, јер 

је понудио најнижу цијену понуде. У наведеној одлуци налази се ранг листа 

прихватљивих понуда према критеријуму најниже цијене. Најнижу цијену је имао 

понуђач „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево. Овим рјешењем је утврђено да је 

његова понуда неприхватљива за уговорни орган, а одмах иза њега најнижу цијену има  
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жалилац „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бањалука.  Остали жалбени наводи, нису од утицаја 

на доношење другачије одлуке. 

 

    ПРАВНА ПОУКА: 

 

          Против овог рјешења може се поднијети жалба Канцеларији за разматрање жалби, 

Филијала Бањалука, путем овог уговорног органа у року од 5 дана од дана пријема овог 

рјешења. Жалба се подноси 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  

 

             

 

 

 

 

 

 

 


