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Број: 12-Г-827/21    

Дана, 16.04.2021   

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 

и члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“, број 34/19), Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 
 

I 

 

Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „ЛОТ 1: Хотел са 4* (четири 

звјездице) у удаљености до километар од Градске управе Града Бањалука, за смјештај 

гостију и угоститељске услуге за протоколарне догађаје и ЛОТ 2: Хотел са 3* (три 

звјездице) за смјештај гостију“, број јавне набавке 20-404-21/21. 

 

II 

 

Утврђује се да су понуде понуђача Хотел „БОСНА“ д.о.о. Бања Лука и „MMI 

PROJECT DEVELOPMENT“ д.о.о. Бања Лука – Хотел „COURTYARD BY MARRIOT“ за 

Лот 1 прихватљиве за уговорни орган, док су понуде понуђача  Хотел „ВИДОВИЋ“ д.о.о. 

Бања Лука, „СЛОБОПРОМ“ д.о.о. Лончари, ПЈ Бања Лука и Хотел „ПАЛАС“ а.д. Бања 

Лука за Лот 1 неприхватљиве за уговорни орган. 

 

III    

   

Понуђач Хотел „БОСНА“ д.о.о. Бања Лука бира се, као најповољнији понуђач, у 

поступку јавне набавке број 20-404-21/21 за Лот 1, јер је понудио најнижу цијену понуде у 

износу 215,20 КМ са ПДВ-ом. 

 

IV 

 

 Поступак јавне набавке број 20-404-21/21 за лот 2 се поништава, јер није 

достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. 

 

V 
 

Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем за Лот 1 из тачке 

III ове одлуке, под условима утврђеним у тендерској документацији.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Одлуком Градоначелника број 12-Г-512/21  од 09.03.2021. године, покренут је 

поступак јавне набавке „ЛОТ 1: Хотел са 4* (четири звјездице) у удаљености до 

километар од Градске управе Града Бањалука, за смјештај гостију и угоститељске услуге 

за протоколарне догађаје и ЛОТ 2: Хотел са 3* (три звјездице) за смјештај гостију“. 

Рјешењем Градоначелника број 12-Г-513/21 од 09.03.2021. године именована је Комисија 

за јавну набавку која је провела поступак за набавку услуга из Анекса II дио Б Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) у складу са Правилником о 

поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 66/16). Позив за достављање понуда понуђачима је упућен 

11.03.2021. године. Истога дана позив је објављен на веб страници уговорног органа, у 

складу са чланом 7., став (3) Правилника.  Процијењена вриједност јавне набавке наведена 

у захтјеву за јавну набавку Кабинета Градоначелника износи за лот 1: 5.000,00 КМ без 

ПДВ-а, а за лот 2: 4.000,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

најнижа цијена.  

 

Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 

 

а) 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, 

б) примјерак изјаве у вези са чланом 52. став (2) ЗЈН (потписана од стране лица 

овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, 

општински/градски орган управе или нотар), 

в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН; овјерена фотокопија актуелног извода из судског 

регистра (за правна лица) или рјешења/увјерења о регистрацији (за физичка лица), не 

старији/старије од шест мјесеци од дана истека рока за подношење понуда (фотокопија 

овјерена од стране надлежног органа, општински/градски орган управе или нотар), 

г) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача примјерак техничке спецификације 

(образац за цијену понуде) за лот/лотове за који/које се понуда доставља, 

д) потписан и овјерен печатом понуђача примјерак услова уговора, за лот/ лотове за 

који/које се понуда доставља, 

ђ) списак повјерљивих информација (ако их има), 

е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 

ж) попис докумената уз понуду, 

з) потврда о преференцијалном третману домаћег, издата од надлежне привредне коморе, 

уколико се исти може примијенити на понуду (није услов за квалификацију). 

  

            

Рок за подношење понуда истекао је дана 25.03.2021. године, у 12:00 часова. 

Истога дана у 12:40 часова Комисија за јавну набавку је извршила отварање понуда и том 

приликом констатовала да су хронолошким редослиједом пристигле сљедеће понуде 

(цијене у КМ са ПДВ-ом): 
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1.  Хотел „ВИДОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука  240,60 

2.  

„СЛОБОПРОМ“ д.о.о. Лончари, ПЈ Бања Лука  

Попуст урачунат у цијену цијену 40%, односно 46,00 KM  72,50 

3.  

Хотел „БОСНА“ д.о.о. Бања Лука  

Попуст урачунат у цијену 26,2%, односно 65,64 KM 215,20 

4.  

Хотел „ПАЛАС“ а.д. Бања Лука  

Попуст урачунат у цијену 4.8%, односно 8,97 KM 207,34 

5.  

„MMI PROJECT DEVELOPMENT“ д.о.о. Бања Лука – 

Хотел „COURTYARD BY MARRIOT“ 

Попуст урачунат у цијену 18,75, односно 57,35 KM 290,85 

 

  

Дана 29.03.2021. године Комисија за јавну набавку је приступила анализи и оцјени 

достављених понуда и том приликом установила сљедеће: 

 

Понуда број 1, Хотел „ВИДОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука, од 22.03.2021. године, коверта 

са понудом је исправно затворена и запечаћена. Понуда је неприхватљива за уговорни 

орган. Тендерском документацијом у дијелу Г) подаци о понуди прописано је сљедеће: 

„Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све 

стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.“ Чланом 

8., став (2) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени 

гласник БиХ“, број 90/14 и 20/15) прописано је сљедеће: „Понуда се чврсто увезује на 

начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова“. Понуда понуђача Хотел 

„ВИДОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука није увезана на прописан начин, тј. иста није увезана 

јемствеником нити је тврдо укоричена, чиме су прекршене горе цитиране одредбе 

тендерске документације, односно Упутства. Због наведених разлога Комисија за јавну 

набавку је ову понуду једногласно оцијенила као неприхватљиву. 

 

 

Понуда број 2, „СЛОБОПРОМ“ д.о.о. Лончари, ПЈ Бања Лука, од 24.03.2021. 

године, коверта са понудом је исправно затворена и запечаћена. Понуда је неприхватљива 

за уговорни орган. Тендерском документацијом у дијелу Г) подаци о понуди, између 

осталог, прописано је сљедеће: „Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или 

тврдо коричење као књига) и све стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, 

брошура, каталога и сл. Све исправке уписаних цијена, као и све остале исправке које 

понуђач врши, морају бити овјерене потписом понуђача, уз назнаку датума када је 

исправка вршена.“ Понуђач је у обрасцу за понуду вршио исправке цијена, које је овјерио 

печатом, али не и потписом и није назначио датум када је исправка извршена. Такође 

понуђач је вршио исправку цијене у обрасцу за цијену понуде (техничка спецификација-

табела А), на начин да је коректурним лаком исправљао цијену, а исправка није овјерена 

печатом ни потписом, нити је назначен датум када је исправка вршена, како је тражено 

тендерском документацијом. Поред тога у обрасцу за понуду (тачка 5. обрасца за понуду) 

рок важења понуде није наведен, нити су стране понуде нумерисане како је тражено 

тендерском документацијом. Због наведених разлога Комисија за јавну набавку је ову 

понуду једногласно оцијенила као неприхватљиву. 

 

Понуда број 3, Хотел „БОСНА“ д.о.о. Бања Лука, од 25.03.2021. године, коверта са 

понудом исправно затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива за уговорни орган. 

Понуђач је доставио све доказе тражене тендерском документацијом. Стручни члан 
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Комисије за јавну набавку је установио да исказани износ ПДВ-а у понуди не одговара 

износу добијеном рачунском контролом техничке спецификације понуде. Дана 09.04.2021. 

године понуђачу је упућен захтјев за исправку рачунске цијене. Актом од истог дана 

понуђач је обавијестио уговорни орган да није у питању рачунска грешка, већ да су 

одређене ставке техничке спецификације ослобођене плаћања ПДВ-а и да је исти 

израчунат у складу са важећим прописима Закона о ПДВ-у. Комисија за јавну набавку је 

једногласно прихватила предметно појашњење, те укупна цијена ПДВ-а и саме понуде 

остају у износу наведеном у самој понуди.  

 

Понуда број 4, Хотел „ПАЛАС“ а.д. Бања Лука, од 25.03.2021. године, коверта са 

понудом је исправно затворена и запечаћена. Понуда је неприхватљива за уговорни орган. 

Тендерском документацијом у дијелу Г) подаци о понуди, између осталог, прописано је 

сљедеће: „Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као 

књига) и све стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и 

сл. Све исправке уписаних цијена, као и све остале исправке које понуђач врши, морају 

бити овјерене потписом понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена.“ Понуђач је 

у обрасцу за цијену понуде (техничка спеицификација-табела A), за ставку „Укупно без 

ПДВ-а“ коректурним лаком вршио исправке цијена, које није овјерио печатом и потписом 

и није назначио датум када је исправка извршена. Чланом 8., став (2) Упутства за 

припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14 

и 20/15) прописано је сљедеће: „Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући 

накнадно вађење или уметање листова“. Понуђач није увезао понуду на прописан начин, 

те је због наведених разлога ова понуда оцијењена као неприхватљива за уговорни орган. 

 

Понуда број 5, „MMI PROJECT DEVELOPMENT“ д.о.о. Бања Лука – Хотел 

„COURTYARD BY MARRIOT“, од 25.03.2021. године. Коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуда је прихватљива за уговорни орган, понуђач је доставио 

све доказе тражене тендерском документацијом. Стручни члан Комисије за јавну набавку 

приликом рачунске контроле није установио постојање рачунских грешака. 

 

Комисија за јавну набавку је констатовала да су двије достављене понуде за Лот 1 

прихватљиве за уговорни орган и ранг листа за Лот 1 је сљедећа: 

 

1.  Хотел „БОСНА“ д.о.о. Бања Лука......................... 215,20 

2.  

„MMI PROJECT DEVELOPMENT“ д.о.о. Бања 

Лука – Хотел „COURTYARD BY MARRIOT“ 290,85 

 

 

Комисија за јавну набавку је констатовала да за Лот 2 није пристигла ниједна 

понуда у остављеном крајњем року. 

 

С обзиром на то да је критеријум за избор најповољнијег понуђача најнижа цијена, 

Комисија за јавну набавку је уговорном органу једногласно предложила доношење одлуке 

о избору најповољнијег понуђача „Хотел „БОСНА“ д.о.о. Бања Лука за Лот 1. Како за Лот 

2 није достављена ниједна понуда у одређеном крјањем року, Комисија за јавну набавку је 

предложила да се поступак јавне набавке за Лот 2 поништи, у складу са чланом 69., став 

(2) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 39/14) и чланом 26., 

став (2) алинеја 1 Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука 

(„Правилник о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука, број 34/19) Уговорни 
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орган је прихватио приједлог Комисије и одлучено је као у диспозитиву. Комисија је 

окончала свој рад 13.04.2021. године. 

 

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 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 
 

 

Драшко Станивуковић 


