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Број: 12- Г- 4153/20 

Дана, 01.12. 2020. године 

 

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и члана 

14.став 2. Правилника о јавним набавкама Градске управе 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   ''Извођење додатних  радова 

на изградњи Шарговачке улице – друга фаза реализације, од раскрснице са Поткозарском 

улицом у Бањој Луци'', број јавне набавке 20-404-397/20. 

 

                                                               II 

           Утврђује се да je понудa понуђача „Грађење Ђурић“д.о.о. Бањалука, испунилa 

услове за квалификацију и да je прихватљивa за уговорни орган. 

 

                                                                      III 

„Грађење Ђурић“д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач, јер је исти 

понудио најнижу цијену у износу од 89.998,83 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 

 

               Одлуком Градоначелника број 12-Г-4041/20 од 24.11.2020. године, покренут је 

преговарачки поступак без објављивања обавјештења о јавној набавци ''Извођење 

додатних  радова на изградњи Шарговачке улице – друга фаза реализације, од раскрснице 

са Поткозарском улицом у Бањој Луци''. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-4042/20 од 

24.11.2020. године, именовaна је Комисија за избор најповољнијег понуђача за предметну 

јавну набавку. 

         Основ за провођење преговарачког поступка без објављивања обавјештења о 

набавци је члан 24. став (1) тачка под а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ 39/14).  У складу с чланом 28. став 4) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“ 39/14), тендерска документација је дана (26.11.2020. године), објављена на 

веб сајту Града Бањалука, тако да је била доступна за све (остале) заинтересоване 

понуђаче.  Уговорни орган је  уручио позив за подношење почетне понуде и преговарање 
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привредном субјекту „Грађење Ђурић“д.о.о. Бањалука. Процјењена вриједност Одјељења 

за саобраћај и путеве износи 76.923,07 КМ. 

         Град Бања Лука за предметну набавку има закључен основни уговор, број уговора 

12-Г-1012/20 од 20.03.2020. године, те може закључити уговор за додатне радове, са 

добављачем којем је додјељен основни уговор,  у складу са чланом 24. став (1) тачка под 

а) Закона о јавним набавкама у којем је наведено: ''у случају уговора о јавној набавци 

радова за додатне радове који нису укључени у првобитно разматрани пројекат или у 

првобитно закључени уговор али који, усљед непредвиђених околности, постану 

неопходни за извршење или извођење у њима описаних радова....'' 

 

           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) 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), 

      д)попуњен и овјерен образац за цијену понуде (техничка  спецификација-предмјер), 

ђ) потписане и овјерене опште и посебне услове за закључење уговора, 

е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 

ж) списак повјерљивих информација, 

з) попис докумената уз понуду, 

и) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава изјаве из члана 45., и 52. ЗЈН-а, уколико то 

лице није овлаштено за заступање понуђача, 

ј) изјава да ће доставити тражене лиценце. 

  

 Дана 27.11.2020. год. у 12:40. године Комисија је извршила отварање понуда, и том 

приликом констатовала да je пристиглa сљедећa понудa: 

 

1.  „Грађење Ђурић“д.о.о. Бањалука., укупна цијена понуде износи: 89.998,83 КМ са 

ПДВ-ом. 

 

        Комисија јe приступила прегледу и оцјени понуда и том приликом констатовала 

сљедеће: 

 

Понуда број 1 „Грађење Ђурић“д.о.о. Бањалука  

 

          Понуда под редним бројем 1. од 27.11.2020. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуђач је испунио услове за квалификацију и понуда је 

прихватљива за уговорни орган. Понуђач је доставио све доказе тражене тендерском 

документацијом.  
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                     Поред доказа тражених тендерском документацијом, понуђач је доставио овјерене 

фотокопије увјерења по члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

БиХ» број 39/14), и то: увјерење Основног суда у Бањој Луци, број 071-0-Su-I-20-003792 

од 18.09.2020. године, увјерење Пореске управе Републике Српске, број 06/1.02/0704-

455.2.1-1349996/2020 од 18.09.2020. године, увјерење Окружног привредног суда 

Бањалука, број 057-0-SU-II-20-001698 од 18.09.2020. године, увјерење Управе за 

индиректно опрезивање БиХ, број 02/6-I-16-11-24-8859/20 од 18.09.2020. године, увјерење 

Суда БиХ број 03-7004/20 од  18.09.2020. године, из наведеног члана. 

 

         Дакле, комисија констатује да je понудa понуђача „Грађење Ђурић“д.о.о. Бањалука, 

испунила услове за квалификацију и да је прихватљива за уговорни орган. 

         Рачунску   контролу извршио је стручни члан Комисије и констатовао да нема 

рачунске грешке. 

           

        С обзиром да је понуђач „Грађење Ђурић“д.о.о. Бањалука, понудиo најнижу цијену 

понуде, Комисија се једногласно опредјелила за понуду датог понуђача. Сходно томе,  

Комисија сматра да је наведени  понуђач компетентан, поуздан и способан да изврши  

додијељени уговор, те је ваљало прихватити  препоруку  Комисије,   и  донијети одлуку 

као у диспозитиву. 

 

          Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 

разматрање жалби, Филијала у Бањалуци. Жалба се подноси путем уговорног органа – 

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 

 

 

 

 


