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Број: 11-Г-4417/22 
Дана, 21.09.2022. године 
 

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 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  „ЛОТ 1 - изградња секундарног 
крака водовода на подручју МЗ Горња Пискавица, крак Шешићи-Вуксани; ЛОТ 2 - 
изградња секундарног крака водовода на подручју МЗ Горња Пискавица, крак Долови“ , број 
јавне набавке 15-404-385/22. 

 
II     

             Све достављене понуде су прихватљиве за уговорни орган, „ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
д.о.о. Бањалука, „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бањалука,  
„ЕГИЋ-КОП“ д.о.о. Бањалука. 
 

III 
             „ЕГИЋ-КОП“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач за ЛОТ 1, јер је 
понудио најнижу цијену у износу од 37.137,71 КМ са ПДВ-ом. 
 

IV 
             „ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач за ЛОТ 
2, јер је понудио најнижу цијену у износу од 233.649,00 КМ са ПДВ-ом. 

 
V 

Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима 
утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији понуђач 
из тачке III и IV ове одлуке је дужан, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења о избору, 
уговорном органу доставити документе којима доказује своју личну способност, ови 
документи су наведени у члану 45. став (2) 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. У остављеном рок је дужан доставити и 
овјерену фотокопију биланса успјеха за 2021. годину и овјерену фотокопију лиценце за 
извођење радова на објектима хидроградње, издату од Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „ЛОТ 1 - изградња секундарног крака водовода на 
подручју МЗ Горња Пискавица, крак Шешићи-Вуксани; ЛОТ 2 - изградња секундарног 
крака водовода на подручју МЗ Горња Пискавица, крак Долови“,  именована рјешењем 
градоначелника, број 11-Г-3694/22 од 15.08.2022. године, провела је отворени поступак 
јавне набавке број 15-404-385/22. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних 
набавки дана 19.08.2022. године под бројем 320-1-3-412-3-315/22, а у Службеном гласнику 
БиХ број 58/22 од 26.08.2022. године. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у 
захтјеву за јавну набавку Одјељења за комуналне послове  износи 200.000,00 КМ без ПДВ-
а, и то ЛОТ 1 – 25.000,00 КМ, ЛОТ 2 – 175.000,00 КМ. Критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је најнижа цијена, уз провођење е-аукције. 
 
         Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе 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 2021. годину, 

7)  Докази техничке и професионалне способности (за ЛОТ 2), 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) Овлаштење/овлаштења којим/а чланови групе понуђача овлашћују водећег члана 
групе понуђача да ту групу представља у току поступка набавке, у случају да понуду 
доставља група понуђача,  

12) гаранција за озбиљност понуде (за ЛОТ 2) у износу од 1.750,00 КМ,    
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13) изјава о прибављању и достављању лиценце за извођење радова на објектима 
хидроградње (анекс 9 тендерске документације),  

14) попис аката уз понуду.  

          Дана 06.09.2022. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде :  
 
1) „ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена: 
-ЛОТ 1.........................................................................................39.875,57 КМ са ПДВ-ом,  
-ЛОТ 2.......................................................................................242.028,96 КМ са ПДВ-ом, 
 
2) „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град,   укупна цијена:    
-ЛОТ 2.......................................................................................270.964,51 КМ са ПДВ-ом, 
 
3) „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена: 
-ЛОТ 1.........................................................................................40.012,07 КМ са ПДВ-ом,  
-ЛОТ 2.......................................................................................239.977,66 КМ са ПДВ-ом, 
4) „ЕГИЋ-КОП“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена: 
-ЛОТ 1.........................................................................................37.137,71 КМ са ПДВ-ом,  
-ЛОТ 2.......................................................................................233.909,79 КМ са ПДВ-ом.  
 
             Разматрајући понуде, комисија је констатовала да су све понуде прихватљиве за 
уговорни орган. Рачунском контролом је утврђено да нема рачунских грешака. Е-аукција за 
ЛОТ 1 је заказана за 16.09.2022. године, од 13:00 до 13:30 часова. У систем е-набавке су 
унесене вриједности понуда без ПДВ-а, и то :  
 

1. „ЕГИЋ-КОП“ д.о.о. Бањалука.........................................................31.741,64 КМ,  
2. „ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бањалука........................................34.081,68 КМ, 
3. „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бањалука................................................34.198,35 КМ.  

 
          Током трајања е-аукције, понуђачи нису подносили нову цијену понуде па коначна 
ранг листа изгледа као на почетку е-аукције. Е-аукција за ЛОТ 2 је заказана за 16.09.2022. 
године, од 14:00 до 14:30 часова. У систем е-набавке су унесене вриједности понуда без 
ПДВ-а, и то :  
 

1. „ЕГИЋ-КОП“ д.о.о. Бањалука.................................................199.922,90 КМ,  
2. „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бањалука........................................205.109,11 КМ,  
3.  „ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бањалука...............................206.862,36 КМ, 
4. „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град.........................................231.593,60 КМ. 

 
          Током трајања е-аукције, једном је поднесена нова цијена понуде па коначна ранг 
листа изгледа :  
 

1.  „ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бањалука.........................199.700,00 КМ, 
2. „ЕГИЋ-КОП“ д.о.о. Бањалука...........................................199.922,90 КМ,  
3. „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Бањалука..................................205.109,11 КМ,  
4. „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град....................................231.593,60 КМ. 
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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 „ЕГИЋ-КОП“ д.о.о. 
Бањалука, понудио најнижу цијену за ЛОТ 1, а понуђач  „ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. 
Бањалука најнижу цијену за ЛОТ 2, 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 (у жалби обавезно означити број лота), 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 с.р. 
              


