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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БАЊА ЛУКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

Број:12-Г-2302/17 

Дана, 13.07.2017. 

 

      На основу члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) 

и члана 11. Правилника о поступку директног споразума Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“ број 04/15), Градоначелник  Бањалуке  доноси  сљедећу 

 

О Д Л У К У 

I 

 

      Прихвата се приједлог Одсјека за јавне набавке, о избору најповољнијег понуђача за 

набавку: број 20-404-257/17, „ЛОТ1-Израда стручног мишљења за изградњу 

приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром неопходне за 

функционисање „ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА“ - котловнице 49 МW на парцели к.ч. 

број 1891/2 и дио к.ч. 1891/К.О. Бања Лука 6 и ЛОТ2- Израда урбанистичко-техничких 

услова за изградњу приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром 

неопходне за функционисање „ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА“ – котловнице 49 МW на 

парцели к.ч. број 1891/2 и дио к.ч. 1891/К.О. Бања Лука 6“, путем директног споразума. 

                                                                 II 

 

      Утврђује се да је понуда понуђачa Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања 

Лука прихватљивa за уговорни орган. 

 

                                                                   III 

      Понуђач Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука бира се у 

поступку јавне набавке, број 20-404-257/17 за ЛОТ1 и ЛОТ2. Понуђач је понудио 

цијене у износима од 3.276,00 КМ са ПДВ-ом за ЛОТ1 и 3.276,00 КМ са ПДВ-ом за 

ЛОТ2.  

IV 

      Уговорни орган ће приступити закључењу уговора са понуђачем из тачке III ове 

одлуке, у складу са позивом за достављање понуда и понудом достављеном 11.07.2017. 

године, од стране изабраног понуђача. 

V 

      Ова Одлука je коначна и ступа на снагу даном доношења. 
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  О б р а з л о ж е њ е  

      Одсјек за јавне набавке је провео поступак директног споразума: број 20-404-257/17, 

„ЛОТ1-Израда стручног мишљења за изградњу приступних саобраћајница са 

припадајућом инфраструктуром неопходне за функционисање „ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА 

ЛУКА“ - котловнице 49 МW на парцели к.ч. број 1891/2 и дио к.ч. 1891/К.О. Бања Лука 

6 и ЛОТ2- Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу приступних 

саобраћајница са припадајућом инфраструктуром неопходне за функционисање „ЕКО 

ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА“ – котловнице 49 МW на парцели к.ч. број 1891/2 и дио к.ч. 

1891/К.О. Бања Лука 6“, за избор најповољнијег понуђача, по Одлуци Градоначелника 

број 12-Г-2079/17 од 06.07.2017. године. Процијењена вриједност јавне набавке износи 

за ЛОТ1  3.000,00 КМ без ПДВ-а и за ЛОТ2 3.000,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за 

избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.    

 

     Дана 12.07.2017. године, представник Одсјека за јавне набавке за предметну 

набавку, Теа Тривунџа, извршила је отварање понуда и констатовала да је стигла 

понуда сљедећег понуђача:  

1. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, чија укупна вриједност 

износи 3.276,00 КМ са ПДВ-ом за ЛОТ1 и 3.276,00 КМ са ПДВ-ом за ЛОТ2. 

     Извршена је рачунска контрола и констатовано да нису уочене рачунске грешкe. 

     С обзиром да је понуђач Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука  

доставио понуду за јавну набавку број 20-404-257/17 у складу са условима из позива за 

достављање понуда, то ће уговорни орган прихватити приједлог Одсјека за јавне 

набавке и одлучити као у диспозитиву. 

 

 

 

                                                Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

  

                                                        мр Игор Радојичић 


