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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-1012/17 
Дана, 21.04.2017. 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 број 4/15, 21/15 и 3/17), Градоначелник  
Бањалуке  доноси  сљедећу 

 
О Д Л У К У 

 
I 

 
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Услуге кредитирања“, 

број јавне набавке 20-404-11/17. 
                                                          II 

            Све достављене понуде, и то група понуђача чији је овлаштени представник 
„НЛБ БАНКА“ а.д. Бањалука и група понуђча чији је овлаштени представник 
„UNICREDIT BANK“ а.д. Бањалука, су прихватљиве за уговорни орган. 
 

III 
 
            Група понуђача „НЛБ БАНКА“ а.д. Бањалука, „RAIFFEISEN BANK BiH“ 
д.д. Сарајево, „ZIRAAT BANK BH“ д.д. Сарајево, „НЛБ БАНКА“ д.д. Сарајево, 
„SPARKASSE BANK BiH“ д.д. Сарајево, „НЛБ БАНКА“ а.д. Скопје, „SBERBANK“ 
a.д. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач, јер је ова група понуђача 
понудила најнижу цијену у износу од 15.125.668,59 КМ (каматна стопа 3,8464 % 
годишње + 6 мјесечни еурибор, накнада за обраду захтјева 0,10 % на износ 
кредита).      
  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 – „Услуге кредитирања“, именована рјешењем 
Градоначелника, број 12-Г-240/17 од 13.02.2017. године, провела је отворени 
поступак јавне набавке број 20-404-11/17. Предмет јавне набавке су услуге 
кредитирања, обезбјеђење дугорочног кредита, за рефинансирање неисплаћеног 
дугорочног дуга (на основу Одлуке Скупштине Града Бањалука бр. 07-013-490/16, 
са сједнице одржане 26. и 27.12.2016. године), под сљедећим условима : износ 
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кредита: 73.000.000,00 КМ, каматна стопа: варијабилна, не више од 6-мјесечни 
EURIBOR + 5,3%, начин отплате – у једнаким мјесечним ануитетима, грејс период: 
без грејс периода, рок враћања кредита: 120 мјесеци, обрада захтјева: не више од 
0,5% од износа кредита, једнократно обезбјеђење: мјенице и вирмански налози 
Града, повлачење средстава: одмах по потписивању уговора. Комисија за 
предметну јавну набавку, провела је отворени поступак јавне набавке број 20-404-
11/17. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 
14.02.2017. године под бројем 320-1-2-26-3-30/17. Исправка обавјештења је 
објављена дана 07.03.2017. године, под бројем 320-1-2-26-8-44/17. Обавјештење о 
набавци је објављено у Службеном гласнику БиХ број 11/17 од 17.02.2017. године, 
а исправка у броју 17/17 од 10.03.2017. године. Процијењена вриједност јавне 
набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за финансије износи 
21.500.000,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 
најнижа цијена.    
 
           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 - анекс 2 тендерске документације, 
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 или други надлежни орган 
земље у којој је понуђач регистрован) – анекс 3 тендерске документације, 
в) овјерена фотокопија (актуелног) извода из судског регистра, или рјешења о 
упису у судски регистар, или одговарајући доказ о регистрацији у професионалним 
или другим регистрима земље у којој је понуђач регистрован, ако је регистрован 
ван БиХ, не старији од 6 мјесеци, овјерена фотокопија рјешења о дозволи за 
обављање банкарске дјелатности издато од надлежне ентитетске Агенције за 
банкарство (РС или ФБиХ), сертификат о чланству Агенције за осигурање депозита 
БиХ, или уколико понуђач није регистрован у БиХ, у понуди је дужан доставити 
одговарајући доказ о дозволи за рад надлежног органа у финансијском сектору из 
земље у којој је регистрован (докази по члану 46. ЗЈН-а), 
г) изјаву и обичне копије докумената (ревидовани финансијски извјештаји за 2015. 
годину, извјештај независног (овлашћеног) ревизора) којима понуђач доказује 
испуњеност услова из члана 47. ст. (1) тач. од а) до д) и (4) Закона (потписана од 
стране лица овлаштеног за заступање понуђача) – анекс 4 тендерске документације, 
д) 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) – анекс 5 тендерске 
документације, 
ђ) попуњен образац за цијену понуде и ануитетни план – анекс 6 тендерске 
документације, 
е) списак повјерљивих информација – анекс 7 тендерске документације, 
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ж) потписан примјерак обавезних елемената уговора – анекс 8 тендерске 
документације, 
з)  попис докумената уз понуду, 
и) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није 
овлаштено за заступање понуђача.  
 
           Дана 31.03.2017. године у 12:40 часова Комисија је извршила отварање 
понуда и том приликом констатовала да су пристигле двије понуде :  
 
1)  група понуђача : „НЛБ БАНКА“ а.д. Бањалука, „RAIFFEISEN BANK BiH“ д.д. 
Сарајево, „ZIRAAT BANK BH“ д.д. Сарајево, „НЛБ БАНКА“ д.д. Сарајево, 
„SPARKASSE BANK BiH“ д.д. Сарајево, „НЛБ БАНКА“ а.д. Скопје, „SBERBANK“ 
a.д. Бањалука, укупна цијена понуде износи 15.125.668,59 КМ, каматна стопа 
3,8464 % годишње + 6 мјесечни еурибор, накнада за обраду захтјева 0,10 % на 
износ кредита,     
 
2) група понуђача „UNICREDIT BANK“ а.д. Бањалука, „UNICREDIT BANK“ д.д. 
Мостар, „НОВА БАНКА“ а.д. Бањалука, „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д. 
Бањалука, укупна цијена понуде износи 16.986.121,47 КМ, каматна стопа 4,4 % 
годишње + 6 мјесечни еурибор, накнада за обраду захтјева 0,50 % на износ кредита.  
 
            Разматрајући понуде, комисија је утврдила да су све достављене понуде 
прихватљиве за уговорни орган. С обзиром да је тендерском документацијом, као 
критеријум за избор најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је 
оцијенила да је група понуђача „НЛБ БАНКА“ а.д. Бањалука, „RAIFFEISEN BANK 
BiH“ д.д. Сарајево, „ZIRAAT BANK BH“ д.д. Сарајево, „НЛБ БАНКА“ д.д. 
Сарајево, „SPARKASSE BANK BiH“ д.д. Сарајево, „НЛБ БАНКА“ а.д. Скопје, 
„SBERBANK“ a.д. Бањалука, понудила најнижу цијену, те је ваљало прихватити 
приједлог Комисије и одлучити као у диспозитиву. 
 

Члан групе понуђача „ZIRAAT BANK BH“ д.д. Сарајево је дужан, у року од 
10 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача, уговорном 
органу доставити увјерења по члану 45. став (2) тачка ц) и д) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), односно увјерење надлежних 
институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле обавезе, а које се 
односе на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено 
осигурање, те увјерење од надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле 
обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, не старије од три 
мјесеца рачунајући од дана подношења понуде (у понуди су достављена наведена 
увјерења, али су иста старија од три мјесеца рачунајући од дана подношења 
понуде).   
 

Члан групе понуђача „НЛБ БАНКА“ а.д. Скопје је дужан, у року од 10 дана 
од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача, уговорном органу 
доставити увјерења по члану 45. став (2) тачка a) и б) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), односно увјерење да понуђач није под 
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стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка 
ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности, и 
увјерења надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена 
правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној 
организацији, за корупцију, превару или прање новца, не старије од три мјесеца 
рачунајући од дана подношења понуде (у понуди су достављена наведена увјерења, 
али су иста старија од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде).   
  

Остали чланови групе понуђача, „НЛБ БАНКА“ а.д. Бањалука, 
„RAIFFEISEN BANK BiH“ д.д. Сарајево, „НЛБ БАНКА“ д.д. Сарајево, 
„SPARKASSE BANK BiH“ д.д. Сарајево, „SBERBANK“ a.д. Бањалука, су у понуди 
већ доставили документацију по члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), која није старија од три мјесеца рачунајући 
од дана подношења понуде, па наведену документацију не морају доставити 
уговорном органу након пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача, 
како је предвиђено одредбама тендерске документације.  

 
Сви чланови групе понуђача, изузев „НЛБ БАНКА“ а.д. Скопје, дужни су 

доставити уговорном органу овјерену фотокопију документације по члану 47. став 
(1) тачке од а) до д) и (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
39/14), односно овјерене фотокопије ревидираних финансијских извјешатаја за 
2015. годину и извјештаја независног (овлашћеног) ревизора, у року од 10 дана од 
дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача, како је предвиђено 
одредбама тендерске документације. Наведени члан групе понуђача је већ доставио 
поменуту документацију.  
 
 Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби у Сарајеву, 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. 
 
 
 
 


