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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-_____/17 
Дана, ______.2017. године 
 
 

На основу члана 70. и члана 72. став 3) под а) Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник БиХ бр. 39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама 
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 
               Одлука Градоначелника  број  12-Г-1659/17  од 02.06.2017. године, која је  
донесена у поступку јавне набавке 20-404-75/17„Услуга техничког пријема 
објеката“, ставља се ван снаге, у складу са чланом 68 став (1) Закона о јавним 
набавкама. 

II 
            Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „ Услуга техничког 
пријема објеката“, број јавне набавке 20-404-75/17 и сљедеће понуде су испуниле 
услове за квлификацију и оцјењују се као прихватљиве за уговорни орган : J.У'' 
Институт за урбанизам грађевинарство и екологију  РС''; ''Урбис центар'' д.о.о. 
Бањалука, док понуда понуђача:, ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. 
Бањалука, није прихватљива за уговорни орган. 
 

III 
           J.У'' Институт за урбанизам грађевинарство и екологију  РС'', бира се 
као најповољнији понуђач за набавку број 20-404-75/17, јер је понудио 
најнижу цијену у износу од 5.850,00 КМ са ПДВ-ом. 
  

IV 
           Са изабраним понуђачима из тачке III. ове Одлуке уговорни орган закључиће 
уговор, под условима, утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења 
уговора, најповољнији понуђач из тачке III. ове одлуке је дужан, у року од 5 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“ 39/14). Најповољнији 
понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених 
докумената, с тим што  документи везани за члан 45. ЗЈН-а, не смију бити старији 
од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Услугу техничког пријема објеката“, именована 
рјешењем Градоначелника, број 12-Г- 682/17 од 24.03.2017. године, провела је 
конкурентски поступак јавне набавке број 20-404-75/17. Обавјештење о набавци је 
објављено на порталу јавних набавки дана 01.03.2016. године, под бројем 320-7-2-
78-3-75/167 од 05.04.2017. године. 
 
         Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку 
Одјељења за комуналне послове, износи 5.982,91 КМ без ПДВ-а. Критеријум за 
избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.  
 
         Позивом за подношење понуде је тражено да понуђачи доставe 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, 
 
b) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до d) Закона (потписана 
од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног 
органа – градски/општински орган управе или нотар), 
 
c) потписан 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), 
d) потписан нацрт уговора, 
e) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
 
f) списак повјерљивих информација, 
f) попис докумената уз понуду, 
g) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није 
овлаштено за заступање понуђача. 
 
            Дана 26.04.2017. године у 11,40 часова Комисија је извршила отварање 
понуда, и том приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих  
добављача,  и то по сљедећем  редослиједу  приспјећа:  
  
1. J.У'' Институт за урбанизам грађевинарство и екологију  РС'' Бањалука, укупна 
цијена за:  5.850,00 КМ са ПДВ-ом   
                                                                                                  
2. ''Урбис центар'' д.о.о. Бањалука, укупна  цијена  у износу од:  6.142,50 КМ са 
ПДВ-ом  
  
3. ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од:   
2.925,00 КМ са ПДВ-ом. 
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         Дана  04.05.2017. године у 9,00 часова, Комисија ја приступила анализи, 
оцјени  и  поређењу  понуда  и  том  приликом  констатовала  да  су  сви   понуђачи 
испунили услове за квалификацију и њихове понуде су прихватљиве: J.У'' 
Институт за урбанизам грађевинарство и екологију  РС''; ''Урбис центар'' д.о.о. 
Бањалука и ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука. 
 
         Уговорни орган је такав приједлог комисије прихватио и донио одлуку број 
12-Г-1659/17  од 02.06.2017. године, којом је као најповољнији понуђач изабран 
''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука. 
 
          Као најповољнији понуђач, ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. 
Бањалука, дописом број 20-404-75/17 од 05.06.2017. године, обавјештен  је да је 
изабран као најповољнији понуђач. Истим дописом понуђач је обавјештен да је 
дужан  Одсјеку за јавне набавке, у року од 5 дана од дана пријема обавјештења, 
доставити оригинале или овјерене фотокопије докумената којима доказује своју 
личну спосбност наведених у члану 45. став 2) Закона о јавним набавкама  
(Службени гласник БиХ бр. 39/14), с тим да наведени документи у чл.45. став 2) 
ЗЈН-а,  не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења 
понуде. 
 
            Најповољнији  понуђач ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука је 
дописом број: DO-IGBL-IN-OS-2211/17 од 07.06.2017.године, доставио непотпуну 
тражену документацију којима доказује своју личну спосбност наведену у члану 
45.  Закона о јавним набавкама  (Службени гласник БиХ бр. 39/14). Наиме  изјавом 
из 45. став д) Закона о јавним набавкама, понуђач је изјавио да није пропустио 
испунити обавезу у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са 
важећим прописима у БиХ или земљи регистарције. Као доказ за наведену изјаву 
исти је доставио Увјерење Управе за индиректно опорезивање Бањалука број:02/6-
1-16-11-24-3079/17 од 06.04.2017. године, у којем је наведено да понуђач ''Институт 
за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука ИМА доспјелих а неизмирених обавеза по 
основу индиректних пореза и осталих прихода и такси дефинисаних одредбама 
члана 1.став (2) Закона о систему индиректног опорезивања (Службени гласник 
БиХ бр. 44/03 и 52/04) и члана 1.став (3) Закона о уплатама на Јединствени рачун и 
расподјели прихода (Службени гласник БиХ бр. 55/04). 
 
             Комисије  за  јавну  набавку,  je након увида у пристиглу документацију од 
07.06.2017.године, констатовала да су сљедеће понуде  испуниле услове за 
квлификацију и оцјењују се као прихватљиве за уговорни орган : J.У'' Институт за 
урбанизам грађевинарство и екологију  РС''; ''Урбис центар'' д.о.о. Бањалука, док 
понуда понуђача:, ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука, није 
прихватљива за уговорни орган. 
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             Комисије  за  јавну  набавку предлаже да се у складу са чланом 72. став 3) 
под а) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) изврши избор 
оног понуђача чија је понуда одмах након понуде најуспјешнијег  понуђача  и то 
понуђача J.У'' Институт за урбанизам грађевинарство и екологију  РС'' Бањалука. 
          
         Сходно томе,  Комисија сматра да је наведени  понуђач компетентан, поуздан 
и способан да изврши  додијељени уговор, те је ваљало прихватити  препоруку  
Комисије,   и  донијети одлуку као у диспозитиву. 
 
          Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби путем уговорног органа – Градоначелника, Одсјека за јавне 
набавке у року од 5 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 
                  
 
 
 
 
        


