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Дана, 23.03.2022. 

 

      На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и 

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

гласник Града Бања Лука бр. 34/19, 23/21 и 42/21) и рјешења Канцеларије  за разматрање  

жалби Филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-200-8/22 од 24.02.2022. године и рјешења 

Канцеларије  за разматрање  жалби Филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-241-7/22 од 

24.02.2022. године, којим се поништава одлука уговорног органа о избору најповољнијег 

понуђача, број 11-Г-4254/21 од 31.12.2021. године, Градоначелник Бањалуке доноси 

сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 
 

I 

      Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку „Вршење услуге превоза 

инвалидних лица“ број јавне набавке 20-404-354/21. 

 

II 

      Утврђује се да су понуде понуђача „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука и „Lukajić travel 

& transport agency“ Жељко Лукајић с.п. Лакташи прихватљиве за уговорни орган, а понуда 

понуђача “ALDEMO TURS“ д.о.о. Бања Лука неприхватљива за уговорни орган. 

  

III 

     „Lukajić travel & transport agency“ Жељко Лукајић с.п. Лакташи бира се као 

најповољнији понуђач за набавку број 20-404-354/21, јер је понудио најнижу цијену, 

на бази збира јединичних цијена, за оквирни споразум у трајању од 2 (двије године), 

у износу од 429,50 КМ са ПДВ-ом. 
 

IV 

      Уговорни орган закључиће оквирни споразум са најповољнијим понуђачем, под 

условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења оквирног споразума, 

најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 10 дана од дана пријема 

обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказује своју 

личну и финансијску способност. Oви документи су наведени у члану 45. став (2) и члану 

47. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 

Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених 

докумената, с тим што ови документи не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од 

дана подношења понуде. 

 

 

 

 



2 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Комисија за јавну набавку „Вршење услуге превоза инвалидних лица“, именована 

рјешењем Градоначелника, број 12-Г-3385/21 од 09.11.2021. године, провела је отворени 

поступак јавне набавке, с циљем закључивања оквирног споразума на 2 (двије) године, са 

једним понуђачем, број 20-404-354/21.  Одлуком Градоначленика број 11-Г-4254/21 од 

31.12.2021. године, као најповољнији понуђач изабран је понуђач „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. 

Бања Лука. 

         

     Дана 13.01.2022. године, понуђач “ALDEMO TURS“ д.о.о. Бања Лука, заступан по 

пуномоћнику Милиновић Небојши, адвокату из Бања Луке, изјавио је жалбу  на одлуку 

градоначелника број 12-Г-4254/21 од 31.12.2021. године. Жалилац наводи да по његовој 

оцјени понуде понуђача „Примапром“ д.о.о. Бања Лука и „Lukajić Travel&Transport 

Agency“ Жељко Лукајић, с.п. Лакташи, нису требале, од стране Комисије за јавну набавку, 

бити оцијењене као прихватљиве. Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби, Филијала 

Бања Лука, број: ЈН2-02-07-1-200-8/22 од 24.02.2022. године, жалба понуђача “ALDEMO 

TURS“ д.о.о. Бања Лука је одбијена као неоснована.  

 

    Дана 24.01.2022. године уговорни орган запримио је жалбу на Одлуку о избору број 11-

Г-4254/21, од 31.12.2021. године, изјављену од стране привредног субјекта „Lukajić 

Travel&Transport Agency“ Жељко Лукајић, с.п. Лакташи, заступаног по пуномоћнику 

Јелени Богдановић, адвокату из Бање Луке. Жалилац у својој жалби наводи да има правни 

интерес да у смислу одредбе члана 97. ЗЈН оспори понуду понуђача „Aldemo turs“ д.о.о. 

Бања Лука, јер је наведени понуђач незаконито учествовао на е-аукцији што је довело до 

значајног смањивања цијена осталих понуда. Жалилац наводи да је након извршеног 

увида у понуду понуђача „Aldemo turs“ д.о.о. Бања Лука утврдио да иста не испуњава 

услове из ТД, односно да наведени понуђач није доставио тражене доказе техничке и 

професионалне способности. Рјешењем Канцеларије  за разматрање жалби, филијала Бања 

Лука број: ЈН2-02-07-1-241-7/22 од 24.02.2022. године, жалба понуђача „Lukajić travel & 

transport agency“ Жељко Лукајић с.п. Лакташи је усвојена. Овим рјешењем Канцеларија  за 

разматрање жалби, филијала Бања Лука је поништила Одлуку, број 11-Г-4254/21 од 

31.12.2021. године, понуду понуђача „Aldemo turs“ д.о.о. Бања Лука прогласио 

неприхватљивом и вратио предмет уговорном органу на поновни поступак. 

 

    Нова е-аукција је заказана за 18.03.2022. године, од 10:00 до 10:30 часова. У систем е-

набавке су унесене вриједности понуда без ПДВ-а, и то:  

 

1.„Lukajić travel & transport agency“ Жељко Лукајић с.п. Лакташи:.....367,09 КМ без ПДВ-а, 

 

2.„ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука:...................................................... 367,53 КМ без ПДВ-а.  

 

      Е-аукција је започела у 10:00 а окончана у 10:30 часова. Током трајања исте, понуђачи 

нису подносили нове цијене.  

 

Коначна ранг листа понуђача  је сљедећа: 

 

1.„Lukajić travel & transport agency“ Жељко Лукајић с.п. Лакташи, укупна цијена понуде, 

на бази збира јединичних цијена.............................................................429,50 КМ са ПДВ-ом, 

2..„ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде, на бази збира јединичних 

цијена.........................................................................................................430,00 КМ са ПДВ-ом. 
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     С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор најповољнијег 

понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је понуђач „Lukajić travel & 

transport agency“ Жељко Лукајић с.п. Лакташи понудио најнижу цијену, на бази збира 

јединичних цијена, у износу од 429,50 КМ са ПДВ-ом, те је ваљало прихватити приједлог 

Комисије и одлучити као у диспозитиву. 

 

 

     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 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 

 

 

                                                                                  Драшко Станивуковић 

 


