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Број: 12-Г-3623/20  

Дана, 21.10.2020.  

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) 

и члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“, број 34/19), Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 
Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку „Oпремање спортске дворане у 

насељу Старчевица“, број поступка 20-404-252/20. 

  

II         
Утврђује се да су понуде понуђача „TOP SPORT“ д.о.о. Бијељина, „SPORT NET 

INŽENjERING“ д.о.о. Широки Бријег и „TRISAR IN“ д.о.о. Сарајево прихватљиве за 

уговорни орган. Понуде групе понуђача „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука и 

„SAGITTARIUS“ д.о.о. Суботица  и понуђача „ЈАЋИМОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука су 

неприхватљиве за уговорни орган.  

  

III 
Понуђач „TOP SPORT“ д.о.о. Бијељина бира се као најповољнији понуђач за јавну  

набавку број 20-404-252/20, jeр је понудио најнижу цијену понуде у износу  65.520,00 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 је дужан, у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору, 

уговорном органу доставити документе којима доказују 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 документи везани за члан 45. ЗЈН 

не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде. Овјерену 

фотокопију биланса успјеха за 2019. годину понуђач је већ доставио у понуди, па исту не 

мора достављати са наведеном документацијом. 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком Градоначелника број 12-Г-2913/20 од 28.08.2020. године покренут је 

поступак јавне набавке „Oпремање спортске дворане у насељу Старчевица“. Рјешењем 

Градоначелника број 12-Г-2914/20 од 28.08.2020. године именована је Комисија за јавну 

набавку, која је провела отворени потупак јавне набавке број 20-404-252/20. Обавјештење 
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о набавци је објављено у „Службеном гласнику БиХ“ број 56/20 од 11.09.2020. године, као 

и на порталу јавних набавки дана 07.09.2020. године, под бројем 320-1-1-291-3-240/20. 

Процијењена вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за 

комуналне послове износи 111.111,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је провођење е-аукције. У овом поступку јавне 

набавке није предвиђено закључење оквирног споразума. 

 

Тендерском документацијом тражено је да понуда садржи сљедеће елементе: 

 

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) тачке од a) до д) ЗЈН (потписана од 

стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа), 

в) овјерена фотокопија извода из судског регистра (рјешења/увјерења), не старијег од 6 

мјесеци,   

г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује  испуњеност услова из 

члана 47. ст. (1) тачке од a) до д) и (4) ЗЈН (изјава потписана од стране понуђача), 

д) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези са чланом 52. став (2) ЗЈН (изјава потписана 

од стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа), 

ђ) попуњен образац за цијену понуде (техничка спецификација робе) 

е) докази техничке и професионалне способности, у складу са чл. 49. ЗЈН, 

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, 

л) доказ о преференцијалном третману домаћег, уколико се исти може примијенити на 

понуду 

љ) гаранција за озбиљност понуде у износу од 1.500,00 КМ. 

 

Рок за подношење понуда истекао је 24.09.2020. године у 12:00 часова. Истога дана у 

12:40 часова Комисија је извршила јавно отварање понуда и том приликом констатовала 

да су хронолошким редослиједом пристигле сљедеће понуде (цијене у КМ са ПДВ-ом):  

 

1.  Група понуђача: „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука и „SAGITTARIUS“ д.о.о. 

Суботица, 

укупна цијена понуде износи..................................... 129.807,26 КМ  

 

2.  „ЈАЋИМОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука 

укупна цијена понуде износи..................................... 129.838,78 КМ  

 

3. „TOP SPORT“ д.о.о. Бијељина 

укупна цијена понуде износи..................................... 129.999,87 КМ  

 

4. „SPORT NET INŽENjERING“ д.о.о. Широки Бријег 

укупна цијена понуде износи..................................... 129.754,71 КМ  

 

5. „TRISAR IN“ д.о.о. Сарајево 

укупна цијена понуде износи..................................... 129.764,70 КМ  
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Дана 25.09.2020. године у 09:00 часова, Комисија јe приступила анализи и  оцјени 

понуда  и  том  приликом  констатовала  сљедеће:  

 

Понуда број 1. Група понуђача: „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука и „SAGITTARIUS“ 

д.о.о. Суботица, од 24.09.2020. године, коверта са понудом исправно затворена и 

запечаћена. Понуда је неприхватљива за уговорни орган. Лице овалштено за заступање 

носиоца групе понуђач Душко Врховац, потписало је изјаве по члану 45, 47., и 52. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и за носиоца групе 

„ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука и за члана групе понуђача „SAGITTARIUS“ д.о.о. 

Суботица. Како је изјава акт личне воље, иза којег стоји и за који материјално и кривично 

одговара лице које саму изјаву даје, то је свако лице само за себе може дати и потписати, а 

никако у име овлаштеног представника другог члана групе понуђача. Имајућу у виду да 

овлаштено лице носиоца групе понуђача, чак и да је имало сазнања, не може у туђе име (у 

име члана групе понуђача) гарантовати непостојање случајева на које се наведене изјаве 

односе, самим тим ове изјаве нису ваљане и Комисија је ову понуду једногласно 

оцијенила неприхватљивом. 

 

Понуда број 2. „ЈАЋИМОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука, од 24.09.2020. године, коверта са 

понудом исправно затворена и запечаћена. Понуда је неприхватљива за уговорни орган. 

Тендерском документацијом у дијелу Ц) Услови за квалификацију понуђача, као услов 

техничке и професионалне способности тражено је да је понуђач имао успјешно искуство 

у реализацији једног (1) или највише два (2) уговора са истим или сличним предметом 

набавке, 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, и то 

у минималној вриједности од 120.000,00 КМ са ПДВ-ом. Као докази о испуњењу овог 

услова тражено је да понуђачи доставе сљедеће документе: списак извршених уговора, 

потписан и овјерен од стране понуђача и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Понуђач је доставио потврду о успјешно реализованом уговору, али није 

доставио списак извршених уговора (референц листу). Због непотпуности тражене 

документације, Комисија је ову понуду једногласно оцијенила неприхватљивом. 

 

Понуда број 3. „TOP SPORT“ д.о.о. Бијељина, од 24.09.2020. године, коверта са 

понудом исправно затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива за уговорни орган. 

Понуђач је доставио све доказе тражене тендерском документацијом и испунио услове за 

квалификацију.  

 

Понуда број 4. „SPORT NET INŽENjERING“ д.о.о. Широки Бријег, од 24.09.2020. 

године, коверта са понудом исправно затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива за 

уговорни орган. Понуђач је доставио све доказе тражене тендерском документацијом и 

испунио услове за квалификацију. 

 

Понуда број 5. „TRISAR IN“ д.о.о. Сарајево, од 24.09.2020. године, коверта са понудом 

исправно затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива за уговорни орган. Понуђач је 

доставио све доказе тражене тендерском документацијом и испунио услове за 

квалификацију. 

 

Будући да је Комисија оцијенила да су три од пет достављених понуда прихватљиве, 

испуњени су услови за провођење е-аукције  Е-аукција је заказана за 02.10.2020. године, са 
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почетком у 14:00 часова. Почетна ранг листа понуђача који су позвани да учествују у е-

аукцији је сљедећа (цијене у КМ без ПДВ-а): 

 

1. „SPORT NET INŽENjERING“ д.о.о. Широки Бријег.......................... 110.901,47 

 

2. „TRISAR IN“ д.о.о. Сарајево................................................................. 110.910,00  

 

3. „TOP SPORT“ д.о.о. Бијељина.............................................................. 111.111,00 

 

Е-аукција је започела у заказано вријеме и трајала до 15:04 часова истога дана. Током 

трајања е-аукције нове цијене понуда су понуђене 59 пута. Коначна ранг листа понуђача 

који су учествовали у е-аукцији је сљедећа: 

 

1. „TOP SPORT“ д.о.о. Бијељина................................................................ 56.000,00 

 

2. „SPORT NET INŽENjERING“ д.о.о. Широки Бријег............................ 56.800,00  

 

3. „TRISAR IN“ д.о.о. Сарајево................................................................... 68.600,00 

 

Дана 05.10.2020. године понуђачу „TOP SPORT“ д.о.о. Бијељина упућен је захтјев за 

појашњење неприрдно ниске цијене у складу са 17. став (8) Упутства за припрему модела 

тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14 и 20/15). Дана 

12.10.2020. године понуђач је доставио појашњење неприродно ниске цијене, које је 

Комисија једногласно прихватила. Комисија је окончала свој рад 19.10.2020. године. 

 

Имајући у виду да је понуђач „TOP SPORT“ д.о.о. Бијељина понудио најповољнију 

цијену понуде, Комисија је уговорном органу једногласно предложила доноошење одлуке 

о избору најповољнијег понуђача. Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије и 

одлучио као у диспозитиву. 

 

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 исходу поступка јавне набавке. 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 


