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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-2271/17 
Дана, 12.07.2017. 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, 3/17 и 22/17), Градоначелник 
Бањалуке доноси сљедећу 

 
О Д Л У К У 

 
I 
 

  Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „Санација фасада, 
ЛОТ 1- Санација фасаде на стамбеном објекту у улици Алеја светог Саве број 4, 8 и 
12, ЛОТ 2- Санација фасаде на стамбеном објекту на Булевару војводе Радомира 
Путника број 1, ЛОТ 3- Санација фасаде на стамбеном објекту у улици Бана др 
Тодора Лазаревића број 3,5 и 7“, број јавне набавке 20-404-181/17. 

 
  II 

 
ГД „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач за 

ЛОТ 1, јер је понудио најнижу цијену у износу од 54.535,41 КМ са ПДВ-ом.  
 

                                                           III 
 
ГД „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач за 

ЛОТ 2, јер је понудио најнижу цијену у износу од 49.568,22 КМ са ПДВ-ом.  
 
                                                           IV 
 

            Поступак јавне набавке за ЛОТ 3 се поништава, јер ниједна од примљених 
понуда није прихватљива, у складу с чланом 69. став (2) тачка под д) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 
 
                                                                       V  
 
            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под 
условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, 
најповољнији понуђач из тачке II и III ове одлуке је дужан, у року од 10 дана од 
дана пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима 
доказује своју личну способност, ови документи су наведени у члану 45. став (2) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). Најповољнији 
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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, односно од 21.06.2017. године.  
 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Санација фасада, ЛОТ 1- Санација фасаде на 
стамбеном објекту у улици Алеја светог Саве број 4, 8 и 12, ЛОТ 2- Санација 
фасаде на стамбеном објекту на Булевару војводе Радомира Путника број 1, ЛОТ 3- 
Санација фасаде на стамбеном објекту у улици Бана др Тодора Лазаревића број 3,5 
и 7“, именована рјешењем Градоначелника, број 12-Г-1494/17 од 25.05.2017. 
године, провела је отворени поступак јавне набавке број 20-404-181/17. 
Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 06.06.2017. 
године под бројем 320-1-3-155-3-127/17, а у Службеном гласнику БиХ број 41/17 од 
09.06.2017. године. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за 
јавну набавку Одјељења за комуналне послове износи  
ЛОТ 1 –  42.858,93 КМ, ЛОТ 2 –  42.394,00 КМ и ЛОТ 3 – 102.921,20 КМ без ПДВ-
а.         
          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, те уговор између закључен између свих 
чланова групе понуђача,  
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,   
г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује  испуњеност услова 
из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног 
за заступање понуђача), 
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), 
ђ) попуњен образац за цијену понуде (предмјер радова), 
е) докази техничке и професионалне способности под А) и Б),   
ж) потписан нацрт уговора, 
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
и) списак повјерљивих информација, 
ј) попис докумената уз понуду, 
к) изјава о прибављању лиценце за извођење радова високоградње, 
л) пуномоћ за лице које попуњава горе наведен изјаве, уколико то лице није 
овлаштено за заступање понуђача. 
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           Дана 21.06.2017. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда 
и том приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде :  
 
1) ГД „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена : 
-  ЛОТ 1.....................................................................................54.535,41 КМ са ПДВ-ом,  
-  ЛОТ 2.....................................................................................49.568,22 КМ са ПДВ-ом, 
-  ЛОТ 3...................................................................................158.073,51 КМ са ПДВ-ом, 
 
2) „МБ МОДУЛ“ д.о.о. Приједор, укупна цијена : 
-  ЛОТ 1.....................................................................................66.788,94 КМ са ПДВ-ом,  
-  ЛОТ 2.....................................................................................67.821,39 КМ са ПДВ-ом, 
 
3) „EMIR COMERC KURBEGOVIĆ“ д.о.о. Сански Мост,  укупна цијена : 
-  ЛОТ 1.....................................................................................57.154,22 КМ са ПДВ-ом.   
 
            Разматрајући понуде, комисија је утврдила да су понуде ГД 
„НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука и  „МБ МОДУЛ“ д.о.о. Приједор, прихватљиве 
за уговорни орган. Цијена понуде ГД „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука за ЛОТ 3 и  
„МБ МОДУЛ“ д.о.о. Приједор за ЛОТ 2 и ЛОТ 3 је знатно већа од обезбјеђених 
средстава за предметну набавку. Понуда „EMIR COMERC KURBEGOVIĆ“ д.о.о. 
Сански Мост није прихватљива. Обавјештење о набавци и тендерска документација 
су објављени на порталу јавних набавки www.ejn.gov.ba, под бројем 320-1-3-155-3-
127/17 дана 06.06.2017. године. Чланом 55. став (1) Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник БиХ» број 39/14), прописано је сљедеће : «Уговорни орган, 
изузев у случају из тачке д) овог става, кандидатима/понуђачима мора тендерску 
документацију учинити доступном, на начин за који се опредијели 
кандидат/понуђач, и то: а) личним преузимањем у просторијама уговорног органа; 
б) на писмени захтјев кандидата/понуђача; ц) заједно са позивом за достављање 
понуда; д) објављивањем тендерске документације на порталу јавних набавки, на 
шта ће указати у обавјештењу о набавци, у складу са подзаконским актом који 
доноси Агенција». Чланом 9. став (4) Упутства о условима и начину објављивања 
обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у 
информационом систему „е-набавке“ („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14 и 53/15), 
прописано је сљедеће : „Ако уговорни орган објави тендерску документацију у 
систему "Е-набавке", тендерска документација се не може достављати на друге 
начине предвиђене чланом 55. став (1) тач. а)-ц) Закона“. С обзиром да је 
комплетан садржај тендерске документације објављен на порталу јавних набавки, 
једини дозвољен начин преузимања тендерске документације, од стране понуђача, 
је директно са портала. Према извјештају о преузимању тендерске документације 
од стране понуђача (извјештај креиран 21.06.2017. године, у 12:09), понуђач „EMIR 
COMERC KURBEGOVIĆ“ д.о.о. Сански Мост, није званично преузео тендерску 
документацију, па ова понуда није прихватљива.  
 

Рачунском контролом је утврђено да постоје рачунске грешке у обје 
прихватљиве понуде. У понуди ГД „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, у предмјеру 
радова за ЛОТ 2 (страна понуде 32), рекапитулација дворишне фасаде, уписан је 
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износ 11.198,00 КМ, а треба да стоји 11.193,00 КМ. На страни понуде 42, у рубрици 
„укупно фасадерски радови“, није уписан крајњи износ, а треба да стоји 6.930,00 
КМ. Укупна цијена понуде за ЛОТ 2 од 49.568,22 КМ са ПДВ-ом се не мијења. 
Стварна вриједност понуде за ЛОТ 3 износи 199.152,84 КМ са ПДВ-ом, а не како 
стоји на обрасцу за понуду 158.073,51 КМ са ПДВ-ом. Рачунска грешка је 
начињена код сљедећих ставки : предња страна-јужна, укупно фасадерски радови, 
треба да стоји 48.430,00 КМ, а уписано је 34.180,00 КМ, рекапитулација предња 
страна-јужна, треба да стоји 55.499,50 КМ, а уписано је 41.249,50 КМ, бочна 
фасада – западна, укупно фасадерски радови, треба да стоји 23.380,00 КМ, а 
уписано је 16.380,00 КМ, рекапитулација бочна фасада – западна, треба да стоји 
25.642,50 КМ, а уписано је 18.642,50 КМ, дворишна фасада – сјеверна, треба да 
стоји 56.560,00 КМ, а уписано је 49.560,00 КМ, рекапитулација дворишна фасада-
сјеверна, треба да стоји 63.740,60 КМ, а уписано је 56.880,06 КМ, бочна фасада – 
источна, фасадерски радови треба да стоји 22.820,00 КМ, а уписано је 15.820,00 
КМ, бочна фасада – источна, треба да стоји 25.333,50 КМ, а уписано је 18.333,50 
КМ. У понуди „МБ МОДУЛ“ д.о.о. Приједор за ЛОТ 2 рачунска грешка је 
начињена  код сљедећих ставки : Д) бочна фасада, укупно радови на рушењу треба 
да стоји 1.770,00 КМ, а уписано је 1.850,00 КМ, рекапитулација бочна фасада треба 
да стоји 12.777,00 КМ а уписано је 12.557,00 КМ, тако да стварна вриједност 
понуде за ЛОТ 2 износи 67.727,79 КМ са ПДВ-ом, а не како стоји на обрасцу за 
понуду 67.821,39 КМ са ПДВ-ом. У складу са чланом 17. Упутства за припрему 
модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 
20/15), Одсјек за јавне набавке је дана 26.06.2017. године наведеним понуђачима 
упутио допис у којем је затражио сагласност на исправку рачунске грешке, и 
оставио рок од 3 дана за достављање одговора (сагласности за исправку рачунске 
грешке). Понуђач „МБ МОДУЛ“ д.о.о. Приједор је писменим путем одобрио 
исправку рачунске грешке. Понуђач ГД „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука је 
писменим путем одобрио исправку рачунске грешке за ЛОТ 2, али није дао 
сагласност за исправку рачунске грешке за ЛОТ 3, те се његова понуда за ЛОТ 3 
одбацује у складу с чланом 68. став (4) под г) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14).  
 
            С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор 
најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је 
понуђач ГД „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, понудио најнижу цијену за ЛОТ 1 и 
ЛОТ 2, а да за ЛОТ 3 ниједна од примљених понуда није прихватљива, те је ваљало 
прихватити приједлог Комисије и одлучити као у диспозитиву. Најповољнији 
понуђач је у понуди већ доставио овјерену фотокопију лиценце за извођење радова 
високоградње, овјерену фотокопију биланса успјеха за 2016. годину, па ове 
документе не мора доставити уговорном органу накнадно (након пријема 
обавјештења о избору најповољнијег понуђача), како је предвиђено тендерском 
документацијом.  
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            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 резултату (исходу) 
поступка јавне набавке. 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. 
 


