
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 
Број: 12-Г-______/17 
Дана,            2017. Године 
 
 

На основу члана 69 и члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени 
гласник БиХ бр. 39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама Града Бања 
Лука (Службени гласник града Бања Лука број  4/15, 21/15, 3/17 и 22/17), 
Градоначелник  Бањалуке  доноси  сљедећу 
       
 
 

О Д Л У К У 
 

I 
     Прихвата се приједлог Комисије  за јавну набавку број 20-404-175/17, o избору 
најповољнијег понуђача за: '' ЛОТ 1- Измјена дијела Регулационог плана стамбеног 
насеља ''Борик'' у Бањалуци, ЛОТ 2- Израда Регулационог плана за интерполацију 
објекта друштвених садржаја на ужем  подручју  града Бањалуке и ЛОТ 3- Измјена  
дијела регулационог плана ''Паприковац –Петрићевац''- секција ''Ц'', ''Е'',''Ф'', ''Г'' и 
''Х''''.  
 

II 
      Утврђује се да су понуђачи ''Урбис  центар'' д.о.о. Бањалука и ''ROUTING'' д.о.о. 
Бањалука, испунили услове за квалификацију и њихове понуде су прихватљиве за 
уговорни орган. 
 
 III 
      За ЛОТ 1 и ЛОТ 2  као најповољнији понуђач  бира се ''Урбис  центар'' 
д.о.о. Бањалука, јер је понудио најнижу цијену у износу од ЛОТ 1-  1.755,00КМ 
са ПДВ-ом и ЛОТ 2- 2.340,00 КМ са ПДВ-ом. 
 
      За ЛОТ 3, поступак јавне набавке се поништава, јер су цијене  свих 
прихватљивих понуда знатно веће од обезбјеђених средстава (члан 69. став 2. 
тачка е) Закона о јавним набавкама). 
 
    IV 
       Са изабраним понуђачем из тачке III ове Одлуке уговорни орган закључиће 
уговор, под условима, утврђеним у тендерској документацији.Након доношења 
одлуке о избору најповољнијег понуђача, Одсјек за јавне набавке ће упутити позив 
најповољнијем  понуђачу да достави документе којима доказује своју личну 
способност, ови документи су наведени у члану 45. став 2)   и члану 47. став 1) 



Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“  39/14). Најповољнији 
понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених 
докумената, с тим да документи наведени у члану 45. став 2)    Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14) не смију бити старији од три мјесеца 
рачунајући од дана подношења понуде. Најповољнији понуђач је дужан доставити 
лиценцу за израду просторно-планске документације, коју издаје Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, најкасније у 
року од 5 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

             Комисија за јавну набавку именована рјешењем Градоначелника, број 12-Г- 
1438/17 од 22.05.2017. године године, у саставу: Љубомир Сладојевић,  предсједник 
Комисије,  Драгана Чакало,  члан,  Љиљана Звонар,  члан  и Жељка Морача, 
секретар Комисије, утврдила је квалификованост понуђача који су доставили 
понуде за јавну набавку, број 20-404-175/17, за избор најповољнијег понуђача 
за:Израда докумената просторног уређења : 

     ЛОТ 1- Измјена дијела Регулационог плана стамбеног насеља ''Борик'' у Бањалуци, 
ЛОТ 2- Израда Регулационог плана за интерполацију објекта друштвених садржаја 
на ужем  подручју  града Бањалуке и ЛОТ 3- Измјена  дијела регулационог плана 
''Паприковац –Петрићевац''- секција ''Ц'', ''Е'',''Ф'', ''Г'' и ''Х'''' 
 
         Број обавјештења о набавци са портала јавних набавки је је 320-7-2-145-3-
121/17 од 29.05.2017.  Процијењена вриједност јавне набавке наведена у Захтјеву за 
јавну набавку Одjељења за просторно уређење,  износи 6.000,00 без ПДВ-а, по 
лотовима: ЛОТ 1- 2.000,00 КМ, ЛОТ 2- 2.000,00 КМ, ЛОТ 3- 2.000,00 КМ. 
 
         Дана 05.09.2017. године у 11,40 часова Комисија је извршила отварање 
понуда, и том приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих  
добављача,  и то по сљедећем  редослиједу  приспјећа:  
  
1. ''Урбис  центар'' д.о.о. Бањалука, понуђене су сљедеће цијене по лотовима, са 
ПДВ-ом: 
 

- за ЛОТ 1 износ од .........................................................1.755,00 КМ; 
- за ЛОТ 2 износ од .........................................................2.340,00 КМ; 
-     за ЛОТ 3 износ од .........................................................5.850,00 КМ. 
                                                                                    

2. ''ROUTING'' д.о.о. Бањалука, понуђене су сљедеће цијене по лотовима, са ПДВ-
ом: 
 

- за ЛОТ 1 износ од .........................................................10.413,00 КМ; 
- за ЛОТ 2 износ од .........................................................12.168,00 КМ; 
-     за ЛОТ 3 износ од .........................................................22.815,00 КМ;   

        



Дана  15.09.2017. године у 9,00 часова, Комисија ја приступила анализи, 
оцјени  и  поређењу  понуда  и  том  приликом  констатовала  сљедеће :  
 
            Понуда број 1. од 05.09.2017. године, ''Урбис  центар'' д.о.о. Бањалука 
,коверта са понудом исправно затворена, потписана и запечаћена, образац понуде 
исправно попуњен.  Понуђач је испунио услове за квалификацију и понуда је 
прихватљива за ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3  понуда је прихватљива али је цијена 
понуде знатно виша од процјењене вриједности јавне набавке. 
 

Понуда број 2. од од 05.09.2017. године, ''ROUTING'' д.о.о. Бањалука, 
коверта са понудом исправно затворена, потписана и запечаћена, образац понуде 
исправно попуњен.  Понуђач је испунио услове за квалификацију понуда је 
прихватљива али је цијена  понуде знатно виша од процјењене вриједности јавне 
набавке.  
         

Дакле,  Комисија  једногласно  констатује да је  понуђач ''Урбис  центар'' 
д.о.о. Бањалука за ЛОТ 1 и ЛОТ 2 испунио услове за квалификацију и његова 
понуда је прихватљива а за ЛОТ 3 његова понуда је прихватљива за уговорни орган 
али је цијена  понуде знатно виша од процјењене вриједности јавне набавке. 
Понуда понуђача ''ROUTING'' д.о.о. Бањалука је прихватљива али је цијена  понуде 
знатно виша од процјењене вриједности јавне набавке.  

. 
            Након доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, Одсјек за јавне 
набавке ће упутити позив најповољнијем понуђачу да достави лиценцу  (Анекс 9), 
као и да достави документе којима доказује своју личну способност, ови документи 
су наведени у члану 45. став 2)   и члану 47. став 1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“  39/14). Најповољнији понуђач је дужан доставити 
оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим да документи 
наведени у члану 45. став 2)    Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ 39/14) не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења 
понуде. Најповољнији понуђач је дужан доставити лиценцу за израду спроведбене 
просторно-планске, коју издаје Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, најкасније у року од 5 дана од дана 
пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача.  
Комисија је завршила свој рад дана 21.09.2017. године. 
 
           С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор 
најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је   
понуђач ''Урбис  центар'' д.о.о. Бањалука, за ЛОТ 1 и ЛОТ 2, понудио најнижу 
цијену, а да су понуде обадва понуђача за ЛОТ 3 прихватљиве за уговорни орган, 
али су цијене понуда знатно вишe од процјењене вриједности јавне набавке, те је 
ваљало прихватити приједлог Комисије и одлучити као у диспозитиву. 
 
 Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби Филијала Бањалука. Жалба се подноси путем уговорног органа – 
Градоначелника, Одсјека за јавне набавке, у року од 5 дана од дана пријема 



обавјештења о избору најповољнијег понуђача, са назнаком на који лот се подноси. 
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  

 
 
   
 


