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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-2515/17 
Дана, 26.07.2017. 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“ 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 број 20-404-198/17, за 
избор најповољнијег понуђача за јавну набавку „ Израда пројеката за изградњу 
дјечијих вртића за ЛОТ 1 - Израда УТУ-а за  промјену намјене пословног простора 
у простор вртића у улици Марка Краљевића на броју 22 и ЛОТ 2 - Израда УТУ-а за 
реконструкцију и доградњу постојећег дјечијег вртића „ Бубамара“ у улици Браће 
Југовића број 1“. 

II 
  
      Утврђује се да су понуде понуђача "Routing" д.о.о. Бања Лука, ЈУ “Институт за 
урбанизам, грађевинарство и екологију РС“ Бања Лука, Институт за 
грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука и „URBIS CENTAR“ д.о.о. Бања Лука, 
прихватљиве за уговорни орган. 

III 
 

     Најповољнији понуђач за набавку број 20-404-198/17 је "Routing" д.о.о. 
Бања Лука, јер је понудио најнижу цијену за ЛОТ 1 у износу од  1.017,90 КМ са 
ПДВ-ом и за ЛОТ 2 у износу од  1.392,30 КМ са ПДВ-ом. 
 

IV 
 
      Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из тачке III ове 
одлуке, под условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења 
уговора, најповољнији понуђач  из тачке III ове одлуке је дужан доставити 
оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената и овјерену фотокопију 
лиценце за израду стратешких докумената просторног уређења, коју издаје 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске. Ови документи наведени су у члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Бих“ бр. 39/14). Документи наведени у члану 45. став 2) 
Закона о јавним  набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) не смију бити 
старији од три мјесеца, рачунајући од дана подношења понуде (30.06.2017. године). 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
     Комисија за јавну набавку број 20-404-198/17, за избор најповољнијег понуђача 
за набавку „ Израда пројеката за изградњу дјечијих вртића за: ЛОТ 1 - Израда УТУ-
а за  промјену намјене пословног простора у простор вртића у улици Марка 
Краљевића на броју 22 и ЛОТ 2 - Израда УТУ-а за реконструкцију и доградњу 
постојећег дјечијег вртића „ Бубамара“ у улици Браће Југовића број 1“, именована 
рјешењем Градоначелника број 12-Г-1665/17 од 02.06.2017.  године, провела је 
поступак јавне набавке – конкурентски захтјев за достављање понуда. Критеријум 
за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.    
 
Дана 06.07.2017. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача и то по 
сљедећем редослиједу приспјећа: 
  

1. "Routing" д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде:  
               за ЛОТ 1 износи  ..........................................1.017,90 КМ са ПДВ-ом и  

                           за ЛОТ 2 износи  ............................................1.392,30 КМ са ПДВ-ом; 
2. ЈУ “Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС“  Бања Лука, 

укупна цијена понуде : 
               за ЛОТ 1 износи  .............................................994,50 КМ са ПДВ-ом и  
               за ЛОТ 2 износи..............................................1.579,50 КМ са ПДВ-ом;    

 

3. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде:  
               за ЛОТ 1 износи  ..........................................1.146,60 КМ са ПДВ-ом и  

                           за ЛОТ 2 износи  ............................................1.731,60 КМ са ПДВ-ом; 
 

      4. „URBIS CENTAR“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде:  
                          за ЛОТ 1 износи  ...........................................1.404,00 КМ са ПДВ-ом и 
                          за ЛОТ 2 износи  ............................................2.223,00 КМ са ПДВ-ом . 
 

     Након извршеног испитивања и оцијене понуда свих квалификованих понуђача, 
утврђено је да су сви понуђачи испунили услове за квалификацију и њихове понуде 
су прихватљиве за уговорни орган, с тим да понуђач бр.2 ЈУ “Институт за 
урбанизам, грађевинарство и екологију РС“  Бања Лука није доставио доказ о томе 
да ли подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег у овом поступку 
јавне набавке. Чл. 1. ст.  (1) тачка б) Одлуке о обавезној примјени 
преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ бр. 83/16)је 
прописано сљедеће : “Уговорни орган је обавезан у складу са чл. 67. ЗЈН-а  
приликом обрачуна цијена понуда у сврху поређења умањити цијене домаћих 
понуда за преференцијални фактор од 10 % за уговоре који се додјељују од 2017.до 
2018.године“., у складу са тим цијене понудаа износе:  
 

"Routing" д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде:  
               за ЛОТ 1 износи  .............................................916,11 КМ са ПДВ-ом и  

                           за ЛОТ 2 износи  ............................................1.253,07 КМ са ПДВ-ом; 
       ЈУ  “ Институт  за  урбанизам,  грађевинарство  и  екологију  РС “  Бања  Лука,  
        укупна цијена понуде : 

               за ЛОТ 1 износи  .............................................994,50 КМ са ПДВ-ом и  
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               за ЛОТ 2 износи..............................................1.579,50 КМ са ПДВ-ом;    
       Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде:  

               за ЛОТ 1 износи  ..........................................1.031,94 КМ са ПДВ-ом и  
                           за ЛОТ 2 износи  ............................................1.558,44 КМ са ПДВ-ом; 
      „URBIS CENTAR“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде:  
                          за ЛОТ 1 износи  ...........................................1.263,60 КМ са ПДВ-ом и 
                          за ЛОТ 2 износи  ............................................2.000,70 КМ са ПДВ-ом . 
 
     С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор 
најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је 
"Routing" д.о.о. Бања Лука  понудио најнижу цијену за ЛОТ 1 у износу од  1.017,90 
КМ са ПДВ-ом и за ЛОТ 2 у износу од  1.392,30 КМ са ПДВ-ом 
 
  

          Против  ове  одлуке  може  се изјавити  жалба Канцеларији за разматрање жалби, 
      Филијала  Бања  Лука,  а подноси  се  путем   уговорног   органа  -  Градоначелника,   
      Одсјека  за  јавне   набавке  у  писаној  форми  директно  у канцеларији 14  Градске   
      управе  Града Бањалука   или   препорученом  пошиљком   у   року  од   5 дана  од  
      дана    пријема   oбавјештења   о   избору   најповољнијег   понуђача.   Жалба   се       
      подноси у довољном броју примјерака, а  који  не  може  бити  мањи  од  три,  како  
      би могла бити уручена квалификованом  кандидату или  изабраном  понуђачу, као   
     и другим странкама у поступку.   
     

  
                         
 

                                                                                  Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
                                                                       
 
                                                                                        мр Игор Радојичић    
 
                                                                                          


