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Број: 12-Г-224/20 
Дана, 10.03.2020. године 
 

На основу члана 70. став (1) и члана 72. став (3) тачка a) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Градоначелник Бањалуке доноси  сљедећу 
 

О Д Л У К У 
 

I 
            Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-224/20 од 29.01.2020. године, у 
поступку јавне набавке „Изградња објекта спортске дворане ОШ „Бранко Радичевић“ 
(доградња ОШ „Бранко Радичевић“ фаза 2 – фискултурна сала)“ , број јавне набавке 20-404-
684/19, мијења се у тачки III диспозитива, и гласи :  
 
             Група понуђача „ПРОГРЕС-ГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука (водећи члан групе), „ABC 
SOLUTIONS“ д.о.о. Бањалука, „КГХ ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Нова Топола, „УНИЈАТ-М“ 
д.о.о. Приједор бира се као најповољнији понуђач, јер је понудио економски најповољнију 
понуду освојивши 77,99 бодова, у складу с вриједностима своје понуде, укупна цијена  
954.650,81 КМ са ПДВ-ом, рок извођења радова 200 дана од увођења у посао.  
 

II 
             Најповољнији понуђач из одлуке број 12-Г-224/20 од 29.01.2020. године, група 
понуђача „ТRIO TRADE“ д.о.о. Лакташи, „ГРАНДЕ ТРИВИЋ“ д.о.о. Лакташи, „D&Z 
ELECTROENERGETIC“ д.о.о. Бањалука, није испунио обавезу утврђену тачком IV 
наведене одлуке.   
 

III 
            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из ове одлуке, под 
условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији 
понуђач из тачке I, 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. У остављеном року, најповољнији понуђач 
је дужан доставити овјерену фотокопију биланса успјеха за 2018. годину и овјерене 
фотокопије лиценци за извођење радова по фазама : нискоградња, високоградња, дијела 
електро фазе, инсталације јаке струје и електроенергетских постројења и дијела машинске 
фазе - област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, издате 
од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.   
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О б р а з л о ж е њ е 
 
          Одлуком Градоначелника број 12-Г-224/20 од 29.01.2020. године, као најповољнији 
понуђач у поступку јавне набавке „Изградња објекта спортске дворане ОШ „Бранко 
Радичевић“ (доградња ОШ „Бранко Радичевић“ фаза 2 – фискултурна сала)“ , изабрана је 
група понуђача „ТRIO TRADE“ д.о.о. Лакташи, „ГРАНДЕ ТРИВИЋ“ д.о.о. Лакташи, „D&Z 
ELECTROENERGETIC“ д.о.о. Бањалука, јер је ова група понуђача понудила економски 
најповољнију понуду освојивши 100 бодова, у складу с вриједностима своје понуде : укупна 
цијена 827.329,91 КМ са ПДВ-ом и рок извођења радова 197 дана од увођења у посао.   
Тачком IV диспозитива одлуке је утврђена обавеза најповољнијем понуђачу да уговорном 
органу достави овјерене фотокопије увјерења по члану 45. став (2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), овјерену фотокопију биланса успјеха за 
2018. годину и овјерене фотокопије лиценци за извођење радова по фазама : нискоградња, 
високоградња, дијела електро фазе, инсталације јаке струје и електроенергетских 
постројења и дијела машинске фазе - област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 
вентилације и климатизације, издате од Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске. 
   
             Најповољнији понуђач је дана 30.01.2020. године, обавјештен о донесеној одлуци. 
У самој одлуци му је остављен рок од 10 дана да уговорном органу достави увјерења по 
члану 45. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), овјерену 
фотокопију биланса успјеха за 2018. годину, и овјерене фотокопије лиценци за извођење 
радова по фазама : нискоградња, високоградња, дијела електро фазе, инсталације јаке струје 
и електроенергетских постројења и дијела машинске фазе - област термотехнике, 
инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, издате од Министарства за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Крајњи рок за 
достављање наведених докумената уговорном органу, за најповољнијег понуђача је истекао 
дана 10.02.2020. године.  
 
              Дана 11.02.2020. године, водећи члан групе понуђача „ТRIO TRADE“ д.о.о. 
Лакташи је доставио допис број 1-1/20 од 11.01.2020. године, насловљен као „Достава 
документације у поступку јавне набавке“, и у прилогу увјерења по члану 45. став (2) ЗЈН за 
сваког члана групе, овјерене фотокопије биланса успјеха за 2018. годину за сваког члана 
групе, и овјерене фотокопије тражених лиценци. У тендерској документацији је било 
наглашено да увјерење из члана 45. став (1) тачка под а)  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), којим најповољнији понуђач доказује да у 
кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог 
криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни 
и Херцеговини или земљи у којој је регистрован, мора бити издато од Суда БиХ и суда 
мјесно надлежног, према сједишту понуђача/кандидата. Најповољнији понуђач је у прилогу 
дописа од 11.02.2020. године, доставио за сваког члана групе увјерење мјесно надлежног 
суда којим се потврђује да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, али ни за једног члана 
групе није достављено увјерење Суда БиХ, како је тражено у тендерској документацији. 
Чланом 45. став (2) тачка ц) и д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
39/14), прописано је да најповољнији понуђач уговорном органу доставља увјерења 
надлежних институција којим се потврђује да је измирио доспјеле обавезе, које се односе 
на доприносе за пензијско и инвалдско осигурање, здравствено осигурање, директне и 
индиректне порезе. Чланом 45. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број 39/14), прописано је да као доказ о испуњености услова из претходног става тачка 
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ц) и д), уговорни орган прихвата и споразум понуђача са надлежним пореским 
институцијама о репрогрмираном,  односно одложеном плаћању пореза и доприноса и 
индиректних пореза, уз потврду пореских органа да понуђач у предвиђеној динамици 
измирује своје репрограмиране обавезе. За члана групе понуђача „ГРАНДЕ ТРИВИЋ“ д.о.о. 
Лакташи достављено је увјерење Министарства финансија Републике Српске, а не 
надлежне пореске институције, Пореске управе Републике Српске.  
 
            Чланом 72. став (3) тачка под а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број 39/14), прописано је сљедеће : „ Уговорни орган доставља предлог уговора оном 
понуђачу чија је понуда по ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, у 
случају да најуспјешнији понуђач пропусти да достави оригинале или овјерене копије 
документације из чл. 45. и 47. овог закона, не старије од три мјесеца од дана достављања 
понуде или захтјева за учешће, у року који одреди уговорни орган“ .  
 
            С обзиром да најповољнији понуђач из одлуке о избору број 12-Г-224/20 од 
29.01.2020. године, није испунио обавезу утврђену тачком IV наведене одлуке, уговорни 
орган је одлучио као у диспозитиву ове одлуке и као најповољнијег понуђача изабрао групу 
понуђача ПРОГРЕС-ГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука (водећи члан групе), „ABC SOLUTIONS“ 
д.о.о. Бањалука, „КГХ ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Нова Топола, „УНИЈАТ-М“ д.о.о. 
Приједор, као сљедећег понуђача по ранг листи. Ранг-листа успјешности понуђача за 
предметни поступак јавне набавке је саставни дио записника комисије о прегледу и оцјени 
понуда од 29.01.2020. године.  
 
            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 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 с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


