
 

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:   11-Г-1045/22 

Дана,   22.03.2022.године 

 

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

члана 14.став 3. Правилника о јавним набавкама Градске управе Бања Лука (Службени 

гласник града Бања Лука број 34/19, 23/21 и 42/21), Градоначелник  Бањалуке  доноси  

сљедећу 

                      

 

 

                                                              О Д Л У К У                                                               
 

                                                                        I 

         Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку   ''Изградња дјечијег игралишта у    

дворишту вртића у насељу Петрићевац“, број јавне набавке 20-404-424/21. 

 

                                                                                 II 

         Утврђује се да су понуде понуђача „AСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко; „Група  понуђача „Топ 

Спорт“ д.о.о. Бијељина и ''Монт –градња'' д.о.о. Угљевик и „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ д.о.о. 

Бања Лука, испуниле услове за квалификацију и да су прихватљиве за уговорни орган али су 

цијене понуде знатно већа од процјењене вриједности јавне набавке и обезбјеђених средстава 

за предметну набавку а понуда понуђача „Унијат- М“ д.о.о. Приједор, није испунила услове 

за квалификацију и неприхватљивa је за уговорни орган. 

 

                                                                          III 

       Поступак јавне набавке се поништава, јер су цијене свих прихватљивих понуда 

знатно веће од обезбјеђених средстава за предметну набавку, у складу са чланом 69. став 

(2) тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ  („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Одлуком Градоначелника број 11-Г-4026/21 од 28.12.2021. године, покренут је 

поступак јавне набавке: ''Изградња дјечијег игралишта у  дворишту вртића у насељу 

Петрићевац“. Рјешењем Градоначелника број 11-Г-4027/21 од 28.12.2021. године, именована 

је Комисија за јавну набавку. 

            

           Комисија за предметну јавну набавку, провела је конкурентски захтјев за достављање 

понуда, број 15-404-424/21. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки 

дана 03.02.2022. године под бројем 320-7-3-50-3-60/22.Процијењена вриједност јавне набавке 

наведена у захтјеву за јавну набавку Oдјељења за комуналне послове износи:  67.430,00 КМ 

без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је 

провођење е-аукције. 
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Позивом за подношење понуде је тражено да понуђачи доставe сљедеће доказе :   

 

1) Образац за понуду,  

2) Образац за цијену понуде – предмјер радова, 

3) Образац повјерљивих информација (уколико их понуђач има), са наводима о 

повјерљивим информацијама ако их има, или са изјашњењем да нема повјерљивих 

информација, потписан и овјерен од стране понуђача у складу са формом која је дата 

у Анексу 3 ове тендерске документације. Уколико понуђач не достави овај образац, 

или га достави непопуњеног сматраће се да понуда не садржи повјерљиве информације 

и неће бити одбачена;  

4)  Изјаву о испуњавању услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) ЗЈН,  

5)  Доказ о регистрaцији, способности обављања професионалне дјелатности, члан 46. 

ЗЈН,  

6)  Изјава o испуњености услова из члана 47. став (1) тачке од а) до д) и (4) ЗЈН и 

фотокопија биланса успјеха за 2020. годину, 

7)  Доказ техничке и професионалне способности из члана 51. ЗЈН,    

8)  Изјаву у вези са чланом 52. став (2) ЗЈН,   

9)  Потписан и овјерен печатом понуђача примјерак нацрта уговора,   

10) Оригинал или овјерена копија овлаштења/пуномоћи (копија овјерена код органа 

надлежног за овјеру докумената, орган управе или нотар) понуђача за подносиоца 

понуде (уколико је потписник понуде и изјава у склопу понуде лице овлаштено по 

пуномоћи од стране овлаштеног заступника понуђача);   

11) изјава о прибављању и достављању тражене лиценце:  

12) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача 

13) попис аката уз понуду.  

Дана 16.02.2022. године у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 

приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде: 

1. „AСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко, укупна цијена понуде  износи.................................. 

…………………………………………………………….90.168,48  КМ са ПДВ-ом, 

2. Група  понуђача „Топ Спорт“ д.о.о. Бијељина и ''Монт –градња'' д.о.о. Угљевик, 

укупна цијена понуде  износи........................................ 109.352,69 КМ са ПДВ-ом, 

3. „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде  

износи................................................................................120.610,27 КМ са ПДВ-ом, 

4. „Унијат- М“ д.о.о. Приједор, укупна цијена понуде  износи.................................. 

……………………………………………………………..80.283,20 КМ са ПДВ-ом. 
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         Комисија јe приступила прегледу и оцјени понудe и том приликом констатовала сљедеће: 

 

Понуда број 1. „AСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко; 

  

           Понуда под редним бројем 1. од 16.02.2022. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуђач је испунио услове за квалификацију и понуда је 

прихватљива за уговорни орган. Понуђач је доставио све доказе тражене тендерском 

документацијом.  

 

Понуда број 2. Група понуђача  „Топ Спорт“ д.о.о. Бијељина и ''Монт –градња'' д.о.о. 

Угљевик 

 

           Понуда под редним бројем 2. од 16.02.2022. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуђач је испунио услове за квалификацију и понуда је 

прихватљива за уговорни орган. Понуђач је доставио све доказе тражене тендерском 

документацијом.  

 

Понуда број 3. „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука 

 

           Понуда под редним бројем 3. од 16.02.2022године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуђач је испунио услове за квалификацију и понуда је 

прихватљива за уговорни орган. Понуђач је доставио све доказе тражене тендерском 

документацијом.  

 

Понуда број 4. „Унијат- М“ д.о.о. Приједор 

 

                  Понуда под редним бројем 4. од 16.02.2022. године, коверта са понудом исправно 

затворена и запечаћена. Понуђач није испунио услове за квалификацију и његова понуда 

није прихватљива за уговорни орган. Понуђач није доставио све доказе тражене тендерском 

документацијом.  

 

             У погледу економске и финансијске способности понуђача, услов који треба да 

понуђачи задовоље је позитивно пословање у 2020. години. У циљу доказивања да 

испуњавају овај услов понуђачи требају доставити фотокопију биланса успјеха за 2020. 

годину и изјаву o испуњености услова из члана 47. став (1) тачке од а) до д) и (4) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). Понуђач није доставио фотокопију 

биланса успјеха за 2020. годину већ је доставио фотокопију биланса успјеха за 2018. годину 

а што није тражено тендерском документацијом. 

           За понуђаче који су испунили услове за квалификацију и чије су понуде прихватљиве  

е-аукције је заказана за 28.02.2022. године са почетком у 10 00 часова. 

           Након заказане е-аукције понуђачи нису подносили нове цијене  те су поднесене 

следеће цијене и то: 

 

1. „AСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко, укупна цијена понуде  

износи........................................................................... 77.067,08  КМ без ПДВ-а, 

2. Група  понуђача „Топ Спорт“ д.о.о. Бијељина и ''Монт –градња'' д.о.о. Угљевик, 

укупна цијена понуде  износи.....................93.463,84 КМ без ПДВ-а, 

3. „МКР КРЕМЕНОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде  

износи.......................................................................... 103.085,70 КМ без ПДВ-а. 



4 

 

 

          Kомисија је поступила у складу са чланом 26. став (4) Правилника о јавним набавкама 

(„Службени гласник Града Бањалука“ бр. 34/19, 23/21 и 42/21) и писменим путем затражила 

сагласност Градоначелника, ради дaљег поступања у предметном поступку. 

 

          Дакле, комисија констатује да су  понуде понуђача „AСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко; 

„Група  понуђача „Топ Спорт“ д.о.о. Бијељина и ''Монт –градња'' д.о.о. Угљевик и „МКР 

КРЕМЕНОВИЋ“ д.о.о. Бања Лука, испуниле услове за квалификацију и да су прихватљиве 

за уговорни орган али су цијене понуде знатно већа од процјењене вриједности јавне 

набавке и обезбјеђених средстава за предметну набавку а понуда понуђача „Унијат- М“ 

д.о.о. Приједор, није испунила услове за квалификацију и неприхватљивa је за уговорни 

орган. 

            

        С обзиром да је понуда понуђача ''AСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко, прихватљива за 

уговорни орган и испунила услове за квалификацију али је цијена понуде знатно већа од 

процјењене вриједности јавне набавке и обезбјеђених средстава за предметну набавку, 

Комисија је једногласно предложила да се предметни поступак поништи, 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, Филијала у Бањалуци. Жалба се подноси путем уговорног органа – 

Градоначелника, Одсјека за јавне набавке у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о 

избору. 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 

   

 

 


