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Број: 12-Г-3781/20 
Дана, 02.11.2020. године 
 

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 број 34/19), градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 
 

О Д Л У К У 
 

I 
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Изградња надстрешница за 

заштиту становништва“ , број јавне набавке 20-404-313/20. 
 

II     
             Понуда „ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука је прихватљива за уговорни орган, док остале 
двије понуде „GLOVIS“ д.о.о. Зеница и „KELLMAN“ д.о.о. Бањалука, нису прихватљиве. 
   

III         
            „ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука,  бира се као најповољнији понуђач, јер је понудио 
најнижу цијену у износу од 136.419,90 КМ са ПДВ-ом.            

 
IV 

            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима 
утврђеним у тендерској документацији.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Изградња надстрешница за заштиту становништва“,  
именована рјешењем градоначелника, број 12-Г-3388/20 од 07.10.2020. године, провела је 
отворени поступак јавне набавке број 20-404-313/20. Обавјештење о набавци је објављено 
на порталу јавних набавки дана 13.10.2020. године под бројем 320-1-3-339-3-265/20, а у 
Службеном гласнику БиХ број 65/20 од 16.10.2020. године. Процијењена вриједност јавне 
набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека за послове цивилне заштите и 
професионалнте територијалне ватрогасне јединице износи 120.000,00 КМ без ПДВ-а. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена, уз 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, 
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б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) ЗЈН (потписана од стране 
лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа – 
градски/општински орган управе или нотар), 
в) овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не старијег 
од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда,   
г) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране 
лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа – 
градски/општински орган управе или нотар), 
д) попуњен образац за цијену понуде (предмјер и предрачун радова), 
ђ) доказ техничке и професионалне способности (списак извршених уговора и потврда 
друге уговорне стране), да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) 
уговора са предметом изградње надстрешница, или по предмету сличног уговора, у задњих 
5 година, или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач 
регистрован, односно почео да ради прије мање од 5 година у вриједности од најмање 
120.000,00 КМ без ПДВ-а, 
е) потписан и овјерен печатом примјерак услова уговора, 
ж) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
з) списак повјерљивих информација, 
и) попис докумената уз понуду, 
ј) гаранција за озбиљност понуде 1.800,00 КМ, 
к) изјава о прибављању лиценце за извођење дијела машинске фазе,  
л) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није овлаштено за 
заступање понуђача, 
љ) доказ о преференцијалном третману домаћег (сви чланови групе понуђача). 
 
           Дана 28.10.2020. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде :  
 
1) „GLOVIS“ д.о.о. Зеница, укупна цијена............................139.858,29 КМ са ПДВ-ом, 

 
2) „ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена......................136.419,90 КМ са ПДВ-ом, 
 
3) „KELLMAN“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена..................113.636,25 КМ са ПДВ-ом.  
 
            Разматрајући понуде, комисија је утврдила да је једна понуда прихватљива за 
уговорни орган, и то „ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука. Понуда „GLOVIS“ д.о.о. Зеница није 
прихватљива. У одјељку Е) тендерске документације, „остали подаци“, стоји да понуђачи 
морају доставити гаранцију за озбиљност понуде у износу од 1.800,00 КМ, те да иста мора 
важити 60 дана од истека рока за подношење понуда. Рок за подношење понуда је истекао 
дана 28.10.2020. године у 12:00 сати. У складу с тим, понуде треба да вриједе до 27.12.2020. 
године (укључујући и тај дан). Понуђач „ГЛОВИС“ д.о.о. Зеница је доставио гаранцију за 
озбиљост понуде број 5584 издату од Привредне банке Сарајево, Подружница Зеница. 
Гаранција ступа на снагу 28.10.2020. године, од 12:00 сати, а истиче дана 27.12.2020. године, 
у 13:00 сати. Дан 27.12.2020. године, је календарски шездесети дан од истека рока за 
подношење понуда, па гаранција треба да важи до краја радног времена тог дана. Временски 
период од 13:00 сати до 16:00 сати, дана 27.12.2020. године, није  покривен важењем 
банкарске гаранције, па ова гаранција не вриједи пуних 60 дана од истека рока за 
подношење понуда, како је тражено у тендерској документацији. Затим, у тендерској 
документацији је одређен услов за квалификацију по питању техничке и професиналне 
способности, који гласи : „да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) 
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уговора са предметом изградње надстрешница, или по предмету сличног уговора, у задњих 
5 година, или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач 
регистрован, односно почео да ради прије мање од 5 година у вриједности од најмање 
120.000,00 КМ без ПДВ-а“. Доказ за овај услов гласи : списак извршених уговора и потврда 
друге уговорне стране. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме 
и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. Понуђач је доставио 
списак извршених уговора и 8 потврда друге уговорне стране, и то : 1. „SUNNYLAND“ 
д.о.о. Источно Сарајево, монтажа и уградња више комплета дјечијег игралишта, вриједност 
260.839,80 КМ, 2. УНДП БиХ, изградња аутобуских стајалишта, вриједност 27.700,00 КМ, 
3. Опћина Вогошћа, израда и постављање надстрешница, вриједност 25.340,00 КМ, 4. СТИЛ 
ТРГОВИНА Винковци, испорука и монтажа аутобуског стајалишта, вриједност 23.469,96 
КМ, 5. БОСМАН, изградња надстрешница, вриједност 23.155,47 КМ, 6. Опћина Вогошћа, 
изградња надстрешница, вриједност 12.879,67 КМ и 11.483,69 КМ, 7. Служба кабинета 
Градоначелника Зенице, набавка и уградња бетонских жардињера, вриједност 88.260,20 
КМ, 8. Служба кабинета Градоначелника Зенице, набавка и уградња заштитне ограде од 
челичних цијеви,  вриједност 50.800,00 КМ. Од свих 8 потврда, само једна по вриједности 
задовољава услов техничке и професионалне способности (најмање 120.000,00 КМ без 
ПДВ-а), а то је потврда издата од „SUNNYLAND“ д.о.о. Источно Сарајево. Међутим, 
предмет уговора који је наведен на потврди (достава, монтажа и уградња више комплета 
дјечијег игралишта), не одговара предмету уговора, за које је тражено успјешно искуство 
(изградња надстрешница, или по предмету сличног уговора). У заглављу потврде стоји 
назив издаваоца „SUNYLAND“ д.о.о. Источно Сарајево, а даље у тексту стоји назив 
„SUNNYLAND“ д.о.о. Источно Сарајево. У потврди се не наводи мјесто извршења уговора, 
што по члану 48. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), 
иста мора да садржи. На крају постоји неслагање око времена извршења овог уговора. Као 
вријеме извршења уговора (на потврди) наводи се 2017. година, а да су радови трајали 90 
дана. На списку извршених уговора, на страни 42. понуде, за овај уговор стоји да је 
реализован дана 29.12.2018. године.  
 
           Понуда „KELLMAN“ д.о.о. Бањалука није прихватљива. У тендерској документацији 
стоји да све стране понуде морају бити нумерисане редним бројевима. Ниједна страна 
понуде није нумерисана редним бројем. У тендерској документацији је тражено да 
понуђачи доставе оригинал или овјерену фотокопију рјешења о регистрацији или 
(актуелног) извода из судског регистра, не старијег/старији од 6 мјесеци од истека рока за 
подношење понуда. Понуђач је доставио овјерену фотокопију рјешења о регистрацији 057-
0-Reg-15-001860 од 25.08.2015. године, а рок за подношење понуда је истекао дана 
28.10.2020. године. У изјавама по члану 45. и 52. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“ број 39/14), понуђач није уписао број обавјештења о набавци, нити број 
Службеног гласника БиХ у којем је објављено обавјештење о набавци. У тендерској 
документацији је одређен услов за квалификацију по питању техничке и професиналне 
способности, који гласи : „да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) 
уговора са предметом изградње надстрешница, или по предмету сличног уговора, у задњих 
5 година, или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач 
регистрован, односно почео да ради прије мање од 5 година у вриједности од најмање 
120.000,00 КМ без ПДВ-а“. Доказ за овај услов гласи : списак извршених уговора и потврда 
друге уговорне стране. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме 
и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. Понуђач је доставио 
документ насловљен као „списак извршених уговора на реализацији пројеката израде 
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надстрешница и сличних конструкција као доказ за квалификацију у погледу техничке и 
професионалне способности понуђача у поступку јавне набавке 320-1-3-339-3-265/20“. Овај 
документ је потписан од стране понуђача „KELLMAN“ д.о.о. Бањалука и од „МР-Б 
МЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука. У прилогу списка није достављена ниједна потврда друге 
уговорне стране. У тендерској документацији документацији је за овај услов за 
квалификацију одређен доказ који се састоји од најмање два (одвојена) документа, списак 
извршених уговора и потврда друге уговорне стране.  
 
            С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор најповољнијег 
понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је понуђач „ТЕКТОН“ д.о.о. 
Бањалука, понудио најнижу цијену (и истовремено једини понуђач који је доставио 
прихватљиву понуду), те је ваљало прихватити приједлог Комисије и одлучити као у 
диспозитиву. У овом поступку јавне набавке је било предвиђено провођење е-аукције, али 
како је достављена једна прихватљива понуда, иста није одржана у складу с чланом 3. став 
(3) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласнику БиХ“ број 
66/16). Најповољнији  понуђач је у понуди доставио овјерене фотокопије увјерења по члану 
45. став (2) Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ» број 39/14), и то : потврда 
Суда БиХ, број SU:03-5862/20 од 07.08.2020. године, увјерење Основног суда у Бањој Луци, 
број 071-0-Su-I-20-003230 од 11.08.2020. године, увјерење Окружног привредног суда 
Бањалука, број 057-0-SU-II-20-001407 од 10.08.2020. године, увјерење Пореске управе 
Републике Српске, број 06/1.02/0704-455.2.1-138077/20 од 05.10.2020. године и увјерење 
Управе за индиректно опорезивање БиХ, број 02/6-I-16-11-24-9260/20 од 30.09.2020. 
године. У понуди је доставио овјерену фотокопију лиценце за извођење дијела машинске 
фазе, машинска постројења и металне конструкције у грађевинарству. Лиценца је издата од 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, број 
ПЛ-1703/2018 од 04.10.2018.године, па ове доказе не мора доставити уговорном органу 
након пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача, како је предвиђено 
тендерском документацијом.  
 
            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. 
 
 


