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Број: 12-Г-193/19 
Дана, 23.01.2019. године 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука 
(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 4/15, 21/15, 3/17, 22/17 и 3/18), Градоначелник  
Бањалуке доноси сљедећу 

 
 

О Д Л У К У 
 
 

I 
       Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку: „Извођење радова на уређењу 
грађевинског земљишта за нову пословну зону на локацији код Јелшинграда“, број 20-404-
535/18. 
  

II 
      Утврђује се да су понуде понуђача „NEK 03“ д.о.о. Приједор, „КОЗАРАПУТЕВИ“ 
д.о.о. Бања Лука, „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бања Лука, „VUČKOVIĆ EXPORT - 
IMPORT“ д.о.о. Бања Лука, „НИСКОГРАДЊА“ д.о.о. Лакташи, „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ 
д.о.о. Бања Лука, „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „ХИДРО - КОП“ д.о.о. Бања Лука 
прихватљиве за уговорни орган, док понуда групе понуђача „ХИДРО–СПЛЕТ“ д.о.о. Трн, 
Лакташи и „ДЕЈОКОП“ д.о.о. Бок није прихватљива за уговорни орган. 
 

III 
            „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука бира се као најповољнији понуђач за  
    набавку број 20-404-535/18, јер је понудио најнижу цијену, у износу од 79.560,00 КМ са  
   ПДВ-ом. 
 

      IV 
      Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из тачке III ове 
одлуке, под условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, 
најповољнији понуђач из тачке III  ове одлуке дужан је, у року од 10 дана од дана пријема 
обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказује своју 
личну, економску и финансијску способност. Ови документи су наведени у члану 45. став 
2) и члану 47. став (1) тачкa ц) 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“ бр. 39/14) не смију бити старији од три мјесеца, 
рачунајући од дана достављања понуде. Поред наведеног, изабрани понуђач је дужан 
доставити лиценцу за извођење објеката нискоградње, за објекте за које грађевинску 
дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, издату од Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, у траженом року. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
      Комисија за јавну набавку „Извођење радова на уређењу грађевинског земљишта за 
нову пословну зону на локацији код Јелшинграда“, број 20-404-535/18, именована 
Рјешењем Градоначелника број 12-Г-4664/18 од 20.11.2018. године, провела је отворени 
поступак јавне набавке. Обавјештење о набавци је објављено у „Службеном гласнику 
БиХ“ број 86/18 дана 07.12.2018. године, а на порталу јавних набавки дана 05.12.2018. 
године, под бројем 320-1-3-440-3-364/18. Процијењена вриједност јавне набавке, наведена 
у захтјеву за јавну набавку Одјељења за локални економски развој и стратешко 
планирање, износи 140.000,00 КМ (без ПДВ-а). Критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је провођење е-аукције.  
     
      Дана 26.12.2018. године у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача и то по сљедећем 
редослиједу:  
 
1. „NEK 03“ д.о.о. Приједор, укупна вриједност понуде износи 
...................................................................................................163.015,16 КМ са ПДВ-ом,  
2. „КОЗАРАПУТЕВИ“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност понуде износи 
...................................................................................................167.588,46 КМ са ПДВ-ом,  
3. „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бања Лука ............................167.171,00 КМ са ПДВ-ом,  
4. „VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT“ д.о.о. Бања Лука .....185.064,05 КМ са ПДВ-ом,  
5. „НИСКОГРАДЊА“ д.о.о. Лакташи...................................183.302,03 КМ са ПДВ-ом,  
6. „ХИДРО – СПЛЕТ“ д.о.о. Трн, Лакташи и „ДЕЈОКОП“ д.о.о. Бок      
...................................................................................................162.488,29 КМ са ПДВ-ом,  
7. „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука 
...................................................................................................163.779,41 КМ са ПДВ-ом,     
8. „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град 
...................................................................................................163.384,84 КМ са ПДВ-ом,     
9. „ХИДРО - КОП“ д.о.о. Бања Лука 
...................................................................................................229.925,31 КМ са ПДВ-ом. 
 

          Стручни члан Комисије је извршио рачунску контролу свих достављених понуда  
      и констатовао да не постоје рачунске грешке.  

 
     Након извршене анализе достављених понуда Комисија je констатовала да су 
прихватљиве све понуде, изузев понуде групе понуђача „ХИДРО–СПЛЕТ“ д.о.о. Трн, 
Лакташи и „ДЕЈОКОП“ д.о.о. Бок. У предметној понуди није испуњен услов из тендерске 
документације (5. страна), који гласи: „У случају да понуду доставља група понуђача, 
сваки члан групе понуђача је дужан доставити доказе да испуњава услове за 
квалификацију из члана 45., 46. и 47.  ЗЈН, да потпише изјаву о прибављању лиценце за 
извођење објеката нискоградње и изјаву везану за члан 52. ЗЈН“. У  понуди је достављена 
изјава о прибављању лиценце за извођење објеката нискоградње, потписана од стране 
једног понуђача из групе понуђача, и то „ДЕЈОКОП“ д.о.о. Бок.         
  
     Е-аукција је заказана 17.01.2019. године, у периоду од 12:00 до 12:30 часова. У систем 
е-набавке су унесене вриједности прихватљивих понуда, без ПДВ-а:  
 
1. „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, укупна цијена..............................139.645,16 КМ,  
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2. „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена...................139.982,40 КМ,  
3. „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена......................142.881,20 КМ, 
4. „КОЗАРАПУТЕВИ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена........................143.238,00 КМ, 
5. „NEK 03“ д.о.о. Приједор, укупна цијена.............................................139.329,20 КМ, 
6. „НИСКОГРАДЊА“ д.о.о. Лакташи, укупна цијена............................156.668,40 КМ, 
7. „VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT“ д.о.о. Бања Лука..........................158.174,40 KM, 
8. „ХИДРО - КОП“ д.о.о. Бања Лука.........................................................196.517,36 KM. 
  
     С обзиром да су понуђачи „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ 
д.о.о. Бања Лука, „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бања Лука, „КОЗАРАПУТЕВИ“ д.о.о. Бања 
Лука, „НИСКОГРАДЊА“ д.о.о. Лакташи,  „VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT“ д.о.о. Бања 
Лука, и „ХИДРО - КОП“ д.о.о. Бања Лука доставили потврду о преференцијалном 
третману домаћег, укупне цијене њихових понуда су, приликом поређења, умањене за 
преференцијални фактор од 10 %, у складу с чланом (1) став б) под 2) Одлуке о обавезној 
примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ број 83/16), док 
понуда понуђача „NEK 03“ д.о.о. Приједор, који није доставио потврду о 
преференцијалном третману домаћег, не подлијеже примјени преференцијалног третмана 
домаћег. 
 
      Е-аукција је започела у 12:00, а окончана у 13:10 часова. У току е-аукције понуђачи су 
понудили нову цијену 85 пута.  
 
     Коначна ранг листа понуђача, који су учествовали у е-аукцији, изгледа:  
 
1. „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена..........................68.000,00 КМ без 
ПДВ-а, 
2. „VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена.......68.860,00 КМ без 
ПДВ-а, 
3. „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена...........................111.000,00 КМ без 
ПДВ-а, 
4. „КОЗАРАПУТЕВИ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена.............................114.000,00 КМ без 
ПДВ-а, 
5. „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, укупна цијена...................................139.360,00 КМ без 
ПДВ-а, 
6. „NEK 03“ д.о.о. Приједор, укупна цијена..................................................139.329,20 КМ без 
ПДВ-а, 
7. „НИСКОГРАДЊА“ д.о.о. Лакташи, укупна цијена.................................156.668,40 КМ без 
ПДВ-а, 
8. „ХИДРО - КОП“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена....................................196.517,36 КМ без 
ПДВ-а. 
 
     Понуде понуђача „НИСКОГРАДЊА“ д.о.о. Лакташи и „ХИДРО - КОП“ д.о.о. Бања 
Лука су остале изнад процјене и након одржане е-аукције. 
 
     Саставни дио овог записника је извјештај о току и завршетку е-аукције број 320-1-3-
440/18, креиран 17.01.2019. године у 13:41 часова. 
 
      Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, Градоначелника  
(Одсјека за јавне набавке), у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору 
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најповољнијег понуђача. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не може 
бити мањи од три, како би могла бити уручена изабраном понуђачу, као и другим 
странкама у поступку, 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 НИК     
 
 
                                                                                          
                                                                                            мр Игор Радојичић 


