
 

Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 
 

 

тел:+387 51 244 400 факс: +387 51 212-526  www.banjaluka.rs.ba gradonacelnik@banjaluka.rs.ba 
 

Број: 12-Г-2483/21    

Дана, 27.08.2021.   

 

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 и 23/21), Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 
 

I 

 

Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „Израда Главног пројекта за 

изградњу моста преко ријеке Врбас у Улици Браће Пиштељића“, број јавне набавке 20-

404-153/21. 

 

II 

 

Утврђује се да су сљдеће понуде прихватљиве за уговорни орган: „ROUTING“ д.о.о. 

Бања Лука, Група понуђача „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука  (водећи члан) и 

„GEOKING” д.о.о. Добој и Група понуђача „INK CONSTRUCTOR“ д.о.о. Бања Лука, 

„АРС инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука и „ГЕОПРОЈЕКТ“ д.о.о. Бања Лука. Понуда 

понуђача Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. Бања Лука је неприхватљива 

за уговорни орган. 

 

III     

  

Група понуђача „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука  (водећи члан) и „GEOKING” 

д.о.о. Добој бира се, као најповољнија група понуђача, у поступку јавне набавке број 20-

404-153/21, јер је понудила најнижу цијену понуде у износу 16.263,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

IV 

 

Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим групом понуђача, под условима 

утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, чланови најповољније 

групе понуђача из тачке III одлуке су дужни, у року од 7 дана од дана пријема 

обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказују своју 

личну способност. Ови документи су наведени у члану 45. став (2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). Потребно је доставити оригинале или 

овјерене фотокопије наведених докумената, с тим што ови документи не смију бити 

старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде. Лиценце које су 

предвиђене тендерском документацијом чланови групе понуђача не морају достављати 

након пријема обавјештења и одлуке о исходу поступка јавне набавке, јер су овјерене 

фотокопије лиценци достављене у понуди. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Одлуком градоначелника број 12-Г-1714/21  од 28.06.2021. године, покренут је 

поступак јавне набавке „Израда Главног пројекта за изградњу моста преко ријеке Врбас у 

Улици Браће Пиштељића“. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-1715/21 од 28.06.2021. 

године, именована је Комисија за јавну набавку која је провела поступак јавне набавке 

број 20-404-153/21, путем конкурентског захтјева за достављање понуда. Обавјештење о 

набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 06.07.2021. године под бројем 320-7-

2-127-3-105/21. Исправка обавјештења о набавци објављена је 28.07.2021. године под 

бројем 320-7-2-127-8-115/21 и дана 29.07.2021. године под бројем 320-7-2-127-8-116/21.  

Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за 

саобраћај и путеве износи 39.940,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је најнижа цијена.  

 

Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе 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, 

б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН-а (потписана од 

стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа – 

градски/општински орган управе или нотар), 

в) овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не 

старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда,у складу с чланом 46. ЗЈН-а,  

г) докази техничке и професионалне способности у складу с чланом 50. ЗЈН-а, 

д) потписан и овјерен 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), 

ђ) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за цијену понуде 

(спецификација услуга),  

е) потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора, 

ж) потписан и овјерен печатом понуђача пројектни задатак, 

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

и) списак повјерљивих информација, 

ј) попис докумената уз понуду, 

к) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није овлаштено за 

заступање понуђача, 

л) потписане и овјерене печатом понуђача изјаве о прибављању и достављању 

лиценци/рјешења (анекси у прилогу)  

 

Рок за подношење понуда истекао је дана 04.08.2021. године, у 11:00 часова. 

Истога дана у 11:40 часова Комисија 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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р.бр. НАЗИВ ПОНУЂАЧА Цијена  

1.  „ROUTING“ д.о.о. Бања Лука........................................................ 38.879,10 

   

1.  Група понуђача „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука  (водећи 

члан) и “GEOKING” д.о.о. Добој.................................................. 16.263,00 

   

2.  Центар за пројектовање и консалтинг 

„ЦПК“ д.о.о. Бања Лука................................................................. 15.678,00 

   

3.  Група понуђача „INK CONSTRUCTOR“ д.о.о. Бања Лука, 

(водећи члан) „АРС инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука и 

„ГЕОПРОЈЕКТ“ д.о.о. Бања Лука................................................. 22.417,20 

   

Дана 05.08.2021. године Комисија је приступила анализи и оцјени достављених 

понуда и  том  приликом установила сљедеће: 

 

Понуда број 1, „ROUTING“ д.о.о. Бања Лука, од 03.08.2021. године; коверта са 

понудом исправно затворена и запечаћена. Понуђач је доставио све доказе тражене 

тендерском документацијом. Понуда је прихватљива за уговорни орган.  

 

Понуда број 2, Група понуђача „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука  (водећи члан) 

и „GEOKING” д.о.о. Добој, од 04.08.2021. године; коверта са понудом исправно затворена 

и запечаћена. Анализом и оцјеном ове понуде Комисија за јавну набавку је оцијенила да је 

неопходно затражити од понуђача појашњење документације, тј. Потврде број 02-03-ГП-

2735/21, од 31.05.2021. године, која је достављена као доказ испуњења услова 1. техничке 

и професионалне способности, како би се утврдило који дио посла из предметне потврде 

се односи на израду урбанистичко-техничких услова, а који на пројектовање. У складу са 

чланом 68. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени глансик БиХ“, број 39/14) 

водећем члану групе понуђача је дана 16.08.2021. године упућен захтјев за појашњење 

овог дијела понуде. Дана 19.08.2021. године понуђач је доставио појашњење које је 

Комисија за јавну набавку прихватила. 

 

Понуда број 3, Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. Бања Лука, од 

04.08.2021. године; коверта са понудом исправно затворена и запечаћена. Понуда је 

неприхватљива за уговорни орган. Понуђач није испунио услов 1. у погледу техничке и 

професионалне способности. Теднерском документацијом у дијелу Ц) услови за 

квалификацију понуђача; Члан 50. ЗЈН (техничка и професионална способност) прописано 

је сљедеће:  

 

1. Услов: 

Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 

предметом  израде главног пројекта за изградњу или реконструкцију моста, или по 

предмету сличног уговора, као што је израда главног пројекта за изградњу или 

реконструкцију објеката: виадукти, или надпутњаци, или подпутњаци, или пасареле, у 

задње 3 (три) године или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је 

кандидат/понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од три године, у 

минималној вриједности од 25.000,00 КМ.  
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Доказ: Списак извршених уговора, уз потврду о њиховој реализацији, коју издаје 

друга уговорна страна. 

 

 Понуђач Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. Бања Лука доставио је 

на страни 33 понуде Потврду о добором извршењу уговора, број 02-03-ГП-3604/21, од 

13.07.2021. године, издату од стране ЈП „Путеви Републике Српске“. д.о.о. Бања Лука. У 

потврди се наводи да је Група понуђача „INK CONSTRUCTOR“ д.о.о. Бања Лука 

(овлаштени представник групе понуђача), „ЦПК“ Центар за пројектовање и консалтинг 

Бања Лука, „ГЕО-ЦЕНТАР“ Бања Лука и „ГИМ-ТЕСТ“ Бања Лука успјешно, квалитетно 

и у складу са уговором и важећим прописима и стандардима реализовала сљедећу 

уговорену обавезу: „Израда пројектне документације моста М-19.2 магистрални пут; 

Тишћа-Власеница, реконструкција моста број 350, на ст 4+809км“, укупне вриједности 

116.941,50 КМ са ПДВ-ом.  

 

 Разматрајући ову Потврду Комисија за јавну набавку је констатовала да се из исте 

не може прецизно утврдити који дио посла, односно коју вриједност од уговореног 

износа, је реализовао члан групе понуђача Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ 

д.о.о. Бања Лука. Самим тим Комисија није могла са сигурношћу утврдити да ли је овај 

понуђач испунио услов број 1. техничке и професионалне способности који је постављен 

тендерском документацијом. Међутим, анализирајући понуду понуђача „INK 

CONSTRUCTOR“ д.о.о. Бања Лука, који је такође члан групе понуђача наведене у 

Потврди број број 02-03-ГП-3604/21, од 13.07.2021. године (обје потврде се односе на 

исти уговор), Комисија је установила да је учешће чланове групе понуђача у предметном 

послу сљедеће: „INK CONSTRUCTOR“ д.о.о. Бања Лука 94.653,00 КМ (81%), „ЦПК“ 

д.о.о. Бања Лука и „ГЕО-ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука 17.550,00 КМ (15%) и „ГИМ-ТЕСТ“ 

д.о.о. Бања Лука 4.738,50 КМ (4%). Овакав однос учешћа чланова групе понуђача у 

укупној реализованој вриједности приказан је у Потврди број 02-03-ГП-171/21, од 

18.01.2021. године, а која је достављена на страни 45 понуде понуђача „INK 

CONSTRUCTOR“ д.о.о. Бања Лука. Будући да је вриједност посла (17.550,00 КМ) који је 

понуђач Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. Бања Лука обавио, заједно са 

привредним субјектом „ГИМ-ТЕСТ“ д.о.о. Бања Лука мања од вриједности постављене 

условом 1. техничке и професионалне способности (25.000,00 КМ), то је Комисија 

једногласно оцијенила да је ова понуда неприхватљива за уговорни орган. 

 

Понуда број 4, Група понуђача „INK CONSTRUCTOR“ д.о.о. Бања Лука, „АРС 

инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука и „ГЕОПРОЈЕКТ“ д.о.о. Бања Лука, од 04.08.2021. 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 је извршио рачунску контролу свих пристиглих понуда и 

установио да у истим нема рачунских грешака. 

  

Након анализе и оцјене достављених понуда креирана је ранг листа прихватљивих 

понуда, према критеријуму најнижа цијена (цијене у КМ са ПДВ-ом): 
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Р.бр. Назив понуђача 

 

Цијена 

1.  

Група понуђача „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука  

(водећи члан) и “GEOKING” д.о.о. Добој................................ 16.263,00 

2.  

 

Група понуђача „INK CONSTRUCTOR“ д.о.о. Бања Лука, 

„АРС инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука и „ГЕОПРОЈЕКТ“ 

д.о.о. Бања Лука.......................................................................... 22.417,20 

3.  

 

„ROUTING“ д.о.о. Бања Лука................................................... 38.879,10 

 

Након што је креирана ранг листа прихватљивих понуда, према критеријуму 

најнижа цијена, установљено је да је укупна цијена понуде Групе понуђача „УРБИС 

ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука  (водећи члан) и „GEOKING” д.о.о. Добој неприродно ниска. 

У складу са чланом 66. ЗЈН и чланом 17., став (8) Упутства за припрему модела тендерске 

документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14 и 20/15) водећем  члану 

групе понуђача упућен је писмени захтјев за појашњење неприродно ниске цијене. 

Понуђач је дана 23.08.2021. године доставио појашњење које је Комисија прихватила. 

 

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

Комисија је уговорном органу једногласно предложила доношење одлуке о избору Групе 

понуђача „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука  (водећи члан) и „GEOKING” д.о.о. Добој. 

Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије и одлучено је као у диспозитиву. 

Комисија је окончала свој рад 27.08.2021. 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 5 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 


