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Број: 12-Г-4140/19 
Дана, 30.09.2019.  
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) 
и члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (Службени 
гласник Града Бања Лука бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), Градоначелник 
Бањалуке доноси сљедећу 
 

О Д Л У К У 
 

I 
       Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку, број 20-404-465/19 „Обиљежавање 
хоризонталне саобраћајне сигнализације апликативним материјалима“ и поступак јавне 
набавке се  поништава, у складу с чланом 69. став 2. тачка (е) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. став 2. алинеја (5) Правилника о јавним  
набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 
4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
      Комисија за јавну набавку „Обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 
апликативним материјалима“,  именована рјешењем Градоначелника, број 12-Г-3460/19 од 
14.08.2019. године, провела је поступак јавне набавке, конкурентски захтјев за 
достављање понуда, број 20-404-465/19. Обавјештење о набавци је објављено на порталу 
јавних набавки дана 23.08.2019. године под бројем 320-7-2-432-3-338/19. Процијењена 
вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за саобраћај и 
путеве износи 42.735,04 КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена. Предвиђено је провођење е-аукције.          
 
     Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 
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 д) Закона (потписана  

       од  стране  понуђача  и  овјерена  од  стране  надлежног  органа  –  општински /  
       градски орган управе или нотар), 

в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН-а (овјерена фотокопија актуелног извода из  судског  
регистра), не  старијег  од  6  мјесеци,   
г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује  испуњеност услова из 
члана 47. ст. (1) тачка ц) и став (4) Закона (потписана од стране лица овлаштеног за 
заступање понуђача и овјерена печатом понуђача), 
д) докази техничке и професионалне способности у поступку набавке услуга, у складу с 
чланом 50. ЗЈН-а, 
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       ђ) потписан  и  овјерен  примјерак  изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана      
       од   стране   понуђача  и  овјерена  од  стране  надлежног  органа – општински /         
       градски орган управе или нотар), 

е) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за цијену понуде 
(спецификација услуга), 
ж) потписан  и овјерен печатом понуђача нацрт уговора, 
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
и) списак повјерљивих информација, 
ј) попис докумената уз понуду, 
к) доказ о преференцијалном третману домаћег (потврда надлежне привредне коморе о 
томе да ли понуђачи подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег, у овом 
поступку јавне набавке) и 
л) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није 
овлаштено за заступање понуђача. 
 
     Дана 06.09.2019. године у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и 

    том приликом констатовала да су стигле понуде сљедећих понуђача и то по сљедећем 
    редослиједу приспјећа:  
 

1. „КОЗАРАПУТЕВИ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде.........................49.998,20 КМ 
са ПДВ-ом  
2. „SACOM“ д.о.о. Сарајево, укупна цијена понуде.............................................53.694,81 КМ 
са ПДВ-ом  
 
     Комисија је након анализе достављених понуда једногласно констатовала да је 
прихватљива понуда понуђача „SACOM“ д.о.о. Сарајево, с тим да је вриједност његове 
понуде изнад вриједности средстава обезбијеђених за предметну набавку, те је иста 
одбачена. Понуда понуђача „КОЗАРАПУТЕВИ“ д.о.о. Бања Лука није прихватљива за 
уговорни орган. Наиме, у тендерској документацији су, у складу с чланом 48. став 2) и 
чланом 50. став 1. тачка а) („Службени гласник БиХ“ број 39/14) дефинисани услови и 
докази за квалификацију у погледу техничке и професионалне способности понуђача, на 
сљедећи начин: услов за испуњавање наведеног квалификационог критеријума је да је 
понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са предметом 
обиљежавања хоризонталне саобраћајне сигнализације бојом, апликативним материјалима 
или слично, на јавним путевима, у задњe три године или од датума регистрације, односно 
почетка пословања, ако је кандидат/понуђач регистрован, односно почео са радом прије 
мање од три године, у минималној вриједности 10.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Као доказ за 
постављени услов наведено је да је понуђач дужан доставити списак извршених уговора, 
уз потврду о њиховој реализацији, коју издаје друга уговорна страна. Понуђач је у оквиру 
своје понуде доставио Списак извршених уговора о извођењу радова у 2016., 2017. и 2018. 
години, као и овјерену фотокопију Увјерења о успјешно изведеним радовима из уговора 
број 013-3551-2/18 од 13.06.2018. године, издату од стране ЈП „Аутопутеви Републике 
Српске“ д.о.о. Бања Лука, а на захтјев привредног субјекта „КОЗАРАПУТЕВИ“ д.о.о. 
Бања Лука. Увјерење садржи све елементе прописане Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14). Комисија је заузела став да наведено представља 
формални недостатак мањег обима, с обзиром да уговор на чију реализацију се односи 
достављено увјерење није садржан у списку извршених уговора, који је понуђач доставио 
у својој понуди као референц листу. Иако  увјерење доказује да је понуђач успјешно 
извршио радове, у формалном смислу није доказао, јер наведене радове није уврстио у 
референц листу, те понуда није прихватљива за уговорни орган. 
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       Сходно наведеном, поступак јавне набавке „Обиљежавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације апликативним материјалима“ се поништава у складу с чланом  69. став 2. тачка 
(е) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. став 2. 
алинеја (5) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  
гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), који гласе: „Уговорни 
орган је обавезан да поништи поступак јавне набавке у сљедећим случајевима - цијене свих 
прихватљивих понуда су знатно веће од обезбијеђених средстава за предметну набавку.“   

 
        Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за разматрање 
жалби, Филијала Бањалука, путем Градоначелника – Одсјека за јавне набавке, у року од 5 
дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача. Жалба се подноси у 
довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три, 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 


