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Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А 
Г Р А Д   Б А Њ А  Л У К А 
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 
Број: 12-Г- 3630/17 
Дана, 11.10.2017. године 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 
39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука 
(Службени гласник Града Бања Лука бр. 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  „Инвестиционо 
одржавање, реконструкција и адаптација домова културе у Бањалуци – Изградња  
дома културе у Љубачеву у Бањалуци “, број јавне набавке 20-404-332/17. 

 
II 

            Понуђач „Универзал БС“ д.о.о. Бањалука је испунио услове за 
квалификацију и његова понуда је прихватљива за уговорни орган. Понуде 
понуђача „Прогрес градња“ д.о.о. Бањалука, „Новоградња“ д.о.о. Бањалука, су 
прихватљиве за уговорни орган али су цијене понуда знатно виша од процијењене 
вриједности јавне набавке. Понуда понуђача „ЗИС Интернационал“ д.о.о. 
Бањалука, је неприхватљива  за уговорни орган. 
 

III 
             „Универзал БС“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач, 
јер је   понудио најнижу цијену у износу од 177.184,44  КМ са ПДВ-ом. 

 
IV 

            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под 
условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, 
најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 10 дана од дана 
пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима 
доказује своју личну и економску способност, ови документи су наведени у члану 
45. став (2) и члану 47. 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. Најповољнији понуђач је 
дужан такође у наведеном року доставити овјерену фотокопију важеће лиценце за 
извођење радова високоградње издату 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 
 
          Комисија за јавну набавку – „Инвестиционо одржавање, реконструкција и 
адаптација домова културе у Бањалуци – Изградња  дома културе у Љубачеву у 
Бањалуци “, именована рјешењем Градоначелника, број 12-Г-2883/17 од 16.08.2017. 
године, провела је отворени поступак  број 20-404-332/17. Обавјештење о набавци 
објављено је у Службеном гласнику БиХ број 63/17 од 01.09.2017. године.     
Број обавјештења о набавци са портала јавних набавки је 320-1-3-285-3-229/17. 
Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку 
Одјељења за комуналне послове износи 152.000,00 КМ. Критеријум за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је провођење е-аукције.   
 
              Дана 18.09.2017. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање 
понуда и том приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача:  
 
1) „Прогрес градња“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена.........236.404,65 КМ са ПДВ-
ом,понуђен је попуст од 6% или 12.897,15 КМ,   
2) „Новоградња“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена.............324.904,55 КМ са ПДВ-ом, 
3) „Универзал БС“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена............. 177.178,87 КМ са ПДВ-
ом,понуђен је попуст од 11,50% или 19.677,98 КМ,   
4) „ЗИС Интернационал“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена............. 241.925,21 КМ са 
ПДВ-ом,понуђен је попуст од 2% или 4.219,87 КМ.   
 
 
           Дана 20.09.2017. године у 09:00 часова, Комисија јe приступила прегледу и 
оцјени понуда и том приликом констатовала сљедеће: 
 
Понуда број 1. „Прогрес градња“ д.о.о. Бањалука, 
  
           Понуда под редним бројем 1. од 18.09.2017. године, коверта са понудом 
исправно затворена и запечаћена. Понуђач је испунио услове за квалификацију,  
понуда је прихватљива  али je цијенa понуда знатно виша од процјењене 
вриједности јавне набавке.  
 
Понуда број 2. „Новоградња“ д.о.о. Бањалука,  
 

Понуда под редним бројем 2. од 18.09.2017. године, коверта са понудом 
исправно затворена и запечаћена. Понуђач је испунио услове за квалификацију,  
понуда је прихватљива  али je цијенa понуда знатно виша од процјењене 
вриједности јавне набавке.  
 
Понуда број 3. „Универзал БС“ д.о.о. Бањалука,  
 
           Понуда под редним бројем 3. од 18.09.2017. године, коверта са понудом 
исправно затворена и запечаћена. Понуђач је испунио услове за квалификацију 
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понуда је прихватљива. Понуђач је доставио све доказе тражене тендерском 
документацијом.  
 
Понуда број 4. „З ИС Интернационал“ д.о.о. Бањалука,  
 
           Понуда под редним бројем 4. од 18.09.2017. године, коверта са понудом 
исправно затворена и запечаћена. Понуда није прихватљива за уговорни орган. 
Понуђач није доставио све доказе тражене тендерском документацијом.  
 
          Тендерском документацијом под Д) подаци о понуди под ђ) тражено је да 
понуда садржи попуњен  образац за цијену понуде (предмјер радова). Понуђач је 
доставио попуњен предмјер и предрачун радова али исти не садржи све ставке које 
садржи предмјер и предрачун радова, који је саставни дио тендерске 
документације, значи није истовјетан са оним које је уговорни орган објавио на 
порталу Агеције за јавне набавке. 
          Тендерском документацијом је тражено да  понуда мора бити чврсто увезана 
(јемствеником или тврдо коричење као књига) и све стране понуде нумерисане. 
Понуда није увезана јемствеником  нити тврдо укоричена, нити су све стране 
понуде нумерисане. Понуђач је само поједине странице нумерисао (предмјер 
радова), док остали дио понуде није нумерисао. 
           Тендерском документацијoм   на страни 7 под Е) Остали подаци, предвиђено 
је да уз понуду понуђачи  морају  доставити гаранцију  за озбиљност понуде  у 
износу од 1.200,00 КМ. Понуђач „З ИС Интернационал“ д.о.о. Бањалука је у 
понуди доставио (уплатницу) гаранцију за озбиљност понуде у траженом износу, 
али гаранција (уплатницу) није достављена у пластифицираној (најлонској) фолији 
нити је затворио наљепницом  на коју је требао ставити отисак печата, нити је 
отвор фолије затворио јемствеником. Значи гаранција за озбиљност понуде мора 
бити издата и у понуди достављена на начин предвиђен чланом 2. и 3. Правилника 
о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник 
БиХ“ број 90/14), а што понуђач није урадио.Уколико гаранција за озбиљност 
понуде није достављена на начин предвиђен чланом 3.став 3. претходно наведеног 
правилника, уговорни орган је обавезан такву понуду одбацити.  
           Дакле,  Комисија  једногласно  констатује да је  понуђач „Универзал БС“ 
д.о.о. Бањалука испунио услове за квалификацију и његова понуда је прихватљива 
за уговорни орган. Понуде понуђача „Прогрес градња“ д.о.о. Бањалука, 
„Новоградња“ д.о.о. Бањалука, су прихватљиве за уговорни орган али су цијене 
понуда знатно више од процјењене вриједности јавне набавке. 
Понуда понуђача „З ИС Интернационал“ д.о.о. Бањалука, је неприхватљива  за 
уговорни орган. 
 
           Рачунском контролом је утврђено да у понудама „Прогрес градња“ д.о.о. 
Бањалука и „Универзал БС“ д.о.о. Бањалука, има рачунских грешака.  
 
           У складу с чланом 17. Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“ 90/14 и 20/15), од понуђача је тражено писменим путем  
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да се изјасне  да  ли  одобравају  исправку уочене рачунске грешке. Наведени 
понуђачи су писмено одобрили исправку рачунске грешке. 
 
            Е-аукција је заказана за 06.10.2017. године, од 12:00 до 12:30 часова. У 
систем е-набавке су унесене вриједности понуда без ПДВ-а, и то :  
 
1) „Универзал БС“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена............. 171.118,30 КМ, понуђен 
је попуст од 11,50% или 19.677,98 КМ,   
2) „Прогрес градња“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена......... 215.115,90 КМ,понуђен је 
попуст од 6% или 12.897,15 КМ,   
3) ГД „Новоградња“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена.............277.696,20 КМ. 
 
            Е-аукција је започела у 11:00 а окончана у 11:30 часова. Током трајања е-
аукције понуђачи нису уопште подносили нову цијену понуде, па коначна ранг 
листа изгледа као на почету е-аукције.       
 
            С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор 
најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је 
понуђач „Универзал БС“ д.о.о. Бањалука, понудио најнижу цијену, 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, 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 
 
 
              
   
            
 
            


