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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-1710/17 
Дана, 06.06.2017. године 
 
 На основу члана 100. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број 39/14), Градоначелник Града Бања Лука као уговорни орган, одлучујући по 
жалби понуђача ,,ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука,  д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 Усваја се, као основана, жалба понуђача ,,ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, 
изјављена против одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-1398/17 од 
18.05.2017. године, за ЛОТ 4, у поступку јавне набавке број 20-404-54/17 „ЛОТ 1 – 
одржавање градских макадамских саобраћајница, ЛОТ 2 – хитне интервенције на јавним 
површинама, ЛОТ 3 – одржавање асфалтних саобраћајница, локалних и некатегорисаних 
путева, ЛОТ 4 – одржавање макадамских саобраћајница, локалних и некатегорисаних 
путева“. 
 

II 
           Тачка V одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-1398/17 од 18.05.2017. 
године, мијења се и гласи : „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, бира се као 
најповољнији понуђач за ЛОТ 4, јер је понудио економски најповољнију понуду, 
освојивши 91,68 бодова, у складу с вриједностима своје понуде, укупна цијена 624.070,98 
КМ са ПДВ-ом, и одгођени рок плаћања 100 дана од дана испостављања ситуације.  
 

III 
            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из тачке II овог 
рјешења, под условима утврђеним у тендерској документацији.  
 
      

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Град Бањалука проводи отворени поступак јавне набавке 20-404-54/17 „ЛОТ 1 – 
одржавање градских макадамских саобраћајница, ЛОТ 2 – хитне интервенције на јавним 
површинама, ЛОТ 3 – одржавање асфалтних саобраћајница, локалних и некатегорисаних 
путева, ЛОТ 4 – одржавање макадамских саобраћајница, локалних и некатегорисаних 
путева“. Уговорни орган је донио одлуку о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-
1398/17 од 18.05.2017. године, којом је као најповољнији понуђач за ЛОТ 4 изабран  
понуђач „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука, јер је понудио економски 
најповољнију понуду за ЛОТ 4. Сљедећег дана, 19.05.2017. године, сви понуђачи су 
писменим путем обавјештени о донесеној одлуци.  
 
            Дана 29.05.2017. године, „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, поднио је жалбу 
против наведене одлуке, и то за ЛОТ 4. Жалба је допуштена, изјављена од овлаштеног 
лица и благовремена.  
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У жалби се наводи да је увидом у понуду изабраног понуђача установио да је 
његова понуда неприхватљива. Изабрани понуђач није доставио потврду Привредне 
коморе о примјени преференцијалног третмана. Образац за понуду није попуњен, 
односно понуњен је само за ЛОТ 4. Изјава о испуњености услова из члана 47. став (1) 
тачка под д) Закона о јавним набавкама није попуњена јер недостаје број обавјештења о 
јавној набавци. Потврде о извршеним радовима садрже нетачне податке. Понуђач је као 
доказ о квалификацији за ЛОТ 4 доставио три потврде наручиоца посла. Прву потврду 
му је издало „ИДЕАЛ КОМАПНИ“ д.о.о. Бањалука, према којој је у 2013. години, извео 
радове на изградњи приступне саобраћајнице објекта аутосервиса у Билећкој улици у 
вриједносто 122.450,22 КМ без ПДВ-а. Другу потврду је издало „ТЕРМИК“ д.о.о. 
Бањалука, а односи се на изградњу приступне саобраћајнице објекту СПО у улици 
Владимира Роловића у 2013. години, у вриједности од 99.101,00 КМ без ПДВ-а. Трећу 
потврду је издало „ИДЕАЛ КОМАПНИ“ д.о.о. Бањалука, а односи се на изградњу 
приступне саобраћајнице објекта СП зграде на Булевару војводе Степе Степановића број 
101 у 2014. години, у вриједности од 102.349,20 КМ без ПДВ-а. Предузеће „ВРТ ДИЗАЈН 
& ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука је основано дана 24.06.2014. године, што жалилац потврђује 
достављањем рјешења о регистрацији Окружног привредног суда у Бањалуци, број 057-
0-Reg-14-001538 од 24.06.2014. године, за наведено друштво. Из тога произилази да су 
подаци наведени на двије потврде, које се односе на радове изведене у 2013. години, 
нетачни. Будући да је друштво „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука основано у 
другој половини 2014. године, жалилац сумња и у ваљаност потврде о изведеним 
радовима из 2014. године. Грађевинске дозволе не садрже податке да је „ВРТ ДИЗАЈН 
& ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука изводило радове на локацијама наведеним у потврдама.   

 
На крају предлаже да уговорни орган усвоји жалбу, поништи обавјештење о 

избору најповољнијег понуђача, одлуку о избору најповољнијег понуђача, прогласи 
понуду „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука неприхватљивом, и донесе одлуку о 
избору жалиоца, „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, као најповољнијег понуђача за 
ЛОТ 4.     
 

Жалба је основана.  
 
У складу с чланом 99. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14), уговорни орган је један примјерак жалбе послао поштом изабраном 
понуђачу за ЛОТ 4, „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука. Жалба је послана на 
адресу понуђача, која је наведена у понуди. Жалба је враћена уговорном органу, уз 
напомену достављача да је адресат непозант на тој адреси. Након тога, уговорни орган је 
примјерак жалбе уз попратни акт послао путем факса на број којег је понуђач у понуди 
уписао у рубрици предвиђеној за уписивање броја факса.  

 
Понуђач „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука је поднио понуду у поступку 

јавне набавке број 20-404-54/17, „ЛОТ 1 – одржавање градских макадамских 
саобраћајница, ЛОТ 2 – хитне интервенције на јавним површинама, ЛОТ 3 – одржавање 
асфалтних саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева, ЛОТ 4 – одржавање 
макадамских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева“, и то за ЛОТ 4. У 
тендерској документацији је одређен услов за квалификацију у погледу техничке и 
професионалне способности за ЛОТ 4, који гласи : „да је понуђач имао успјешно 
искуство у реализацији 1 (једног) или највише 3 (три) уговора са предметом одржавања 
макадамских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева, или са предметом 
реконструкције, модернизације рехабилитације или изградње саобраћајница, у задњих 5 
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година, у укупној вриједности од најмање 299.145,29 КМ без ПДВ-а“. Доказ за овај услов 
гласи : „списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 
уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У случају да 
се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране која није 
уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно извршеним уговорима, уз 
предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве потврде обезбједе“. У понуди 
су достављене три потврде наручиоца посла. На страни 27. понуде, налази се потврда 
издата од „IDEAL KOMPANI“ д.о.о. Бањалука, према којој је „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ 
д.о.о. Бањалука извело радове на изградњи приступне саобраћајнице објекта аутосервис 
у Билећкој улици, у вриједности 122.450,20 КМ без ПДВ-а, у 2013. години. На страни 28. 
понуде, налази се потврда издата од „TERMIK“ д.о.о. Бањалука, према којој је „ВРТ 
ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука извело радове на изградњи приступне саобраћајнице 
на објекту СПО Владимира Роловића у вриједности од 99.101,00 КМ без ПДВ-а, у 2013. 
години. На страни 29. понуде налази је потврда издата од „IDEAL KOMPANI“ д.о.о. 
Бањалука, према којој је „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука извело радове на 
изградњи приступне саобраћајнице објекта стамбено – пословне зграде на Булевару 
војводе Степе Степановића 101 у вриједности од 102.349,20 КМ без ПДВ-а, у 2014. 
години. Све три потврде садрже податке наведене у члану 48. став (3) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), и исте су достављене у облику овјерене 
фотокопије. У складу с чланом 48. став (5) Закона о јавним набавкама («Службени 
гласник БиХ» број 39/14), уговорни орган је затражио појашњење наведених потврда, 
односно затражио је од понуђача да достави фотокопију грађевинских дозвола за објекте 
који се наводе у потврдама, како би се увјерио да су издаваоци потврда стварно надлежни 
да издају потврде, односно да постоји правно релевантна веза између издаваоца потврда 
и објеката за које потврде издају. Понуђач „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука је 
доставио појашњење понуде, односно доставио је фотокопије грађевинских дозвола које 
се односе на објекте наведене у потврдама. У складу с тим, уговорни орган је понуду 
оцјенио прихватљивом, и донио одлуку којом је за ЛОТ 4 изабрао „ВРТ ДИЗАЈН & 
ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука, као најповољнијег понуђача. У прилогу жалбе „ГРАЂЕЊЕ 
ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука је доставио рјешење Окружног привредног суда у Бањалуци о 
регистрацији привредног друштва „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука, број 057-
0-Reg-14-001538 од 24.06.2014. године. У рјешењу стоји сљедеће : „У судски регистар 
код овог суда уписује се оснивање друштва са ограниченом одговорношћу у складу са 
Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 
58/09, 100/11 и 67/13) са уписом права обављања спољнотрговинског промета, које ће 
пословати под називом ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД  д.о.о. Бањалука“.  У наведеном рјешењу, 
у дјелатности субјекта уписа није уписана шифра дјелатноси 42.11 изградња путева и 
аутопутева. На основу свега наведеног је евидентно да двије потврде наручиоца посла, 
једна издата од „IDEAL KOMPANI“ д.о.о. Бањалука, на којој стоји да је „ВРТ ДИЗАЈН 
& ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука извело радове на изградњи приступне саобраћајнице објекта 
аутосервис у Билећкој улици, у вриједности 122.450,20 КМ без ПДВ-а, у 2013. години, и 
друга потврда издата од „TERMIK“ д.о.о. Бањалука, према којој је „ВРТ ДИЗАЈН & 
ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука извело радове на изградњи приступне саобраћајнице на објекту 
СПО Владимира Роловића у вриједности од 99.101,00 КМ без ПДВ-а, у 2013. години, 
нису тачне, јер се у потврдама наводи период извођења радова 2013. година, а привредно 
друштво „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука је основано дана 24.06.2014. године. 
У рјешењу о регистрацији, које је достављено у прилогу жалбе, је наведен ЈИБ 
привредног друштва „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука 4403745400002. У 
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актуелном изводу из судског регистра за понуђача „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. 
Бањалука (понуда достављена у овом поступку јавне набавке), број 057-0-Reg-Z-17-
001078 од 10.03.2017. године, наведен је исти ЈИБ 4403745400002. Према томе, понуда  
ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука је неприхватљива за уговорни орган, јер 
понуђач није испунио услов техничке и професионалне способности.  
 

Из свега наведеног је јасно да је жалба основана, те се овим рјешењем мијења 
тачка V одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-1398/17 од 18.05.2017. 
године, те се као најповољнији понуђач за ЛОТ 4 бира „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. 
Бањалука, јер је понудио економски најповољнију понуду. У наведеној одлуци налази се 
ранг листа додјеле бодова према критеријуму економски најповољније понуде. За ЛОТ 
4 највећи број бодова је био освојио понуђач „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД“ д.о.о. Бањалука. 
Овим рјешењем је утврђено да је његова понуда неприхватљива за уговорни орган, а 
одмах иза њега највећи број бодова је освојио жалилац „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. 
Бањалука.  Остали жалбени наводи, нису од утицаја на доношење другачије одлуке. 
 

    ПРАВНА ПОУКА: 
 

 Против овог рјешења може се поднијети жалба Канцеларији за разматрање жалби 
у Сарајеву путем овог уговорног органа у року од 5 дана од дана пријема исте. Жалба се 
подноси 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. 
 
 
 


