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На основу члана 70. и члана 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), Градоначелник Бање Луке доноси 

 

 

О Д Л У К У 
 

I 

 

Поништава се поступак јавне набавке „ЛОТ 1: Мјерење аерозагађења и буке на 

подручју града Бањалука; ЛОТ 2: Мјерење аерозагађења на подручју града Бањалука; ЛОТ 

3: Мјерење аерозагађења на подручју града Бањалука“, број поступка 15-404-144/22, јер 

ниједна од примљених понуда није прихватљива за уговорни орган. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком градоначелника број 11-Г-1287/22 од 05.04.2022. године, покренут је 

поступак јавне набавке „ЛОТ 1: Мјерење аерозагађења и буке на подручју града 

Бањалука; ЛОТ 2: Мјерење аерозагађења на подручју града Бањалука; ЛОТ 3: Мјерење 

аерозагађења на подручју града Бањалука“. Рјешењем градоначелника број 11-Г-1288/22 

од 05.04.2022. године, именована је Комисија за јавну набавку, која је провела отворени 

поступак јавне набавке број 15-404-144/22. Обавјештење о набавци је објављено на 

порталу јавних набавки дана 12.04.2022. године под бројем 320-1-2-204-3-159/22 и у 

Службеном гласнику БиХ, број 22/22, од 15.04.2022. године. Исправка обавјештења о 

јавној набавци објављена је на порталу јавних набавки дана 17.05.2022. године, под бројем 

320-1-2-204-8-198/22, дана 21.06.2022. године, под бројем 320-1-2-204-8-239/22, те дана 

09.09.2022. године под бројем 320-1-2-204-8-343/22. Исправка обавјештења о набавци је 

објављена и у Службеном гласнику БиХ, број 32/22, од 20.05.2022. године, број 41/22, од 

24.06.2022. године, те број 63/22, од 16.09.2022. године. Процијењена вриједност јавне 

набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Oдјељења за комуналне послове износи 

94.017,00 КМ без ПДВ-а, односно по лотовима; ЛОТ 1: 31.339,00 КМ, ЛОТ 2: 31.339,00 

КМ и ЛОТ 3: 31.339,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

најнижа цијена. Предвиђено је провођење е-аукције. 

 

Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 

 

1. попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за понуду, 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; 
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2. изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од a) до д) ЗЈН (потписана 

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

органа, општински/градски орган управе или нотар); 

3. докази предвиђени чланом 46. ЗЈН; овјерена фотокопија актуелног извода из 

судског регистра за правна лица, односно рјешења о регистрацији или увјерења о 

активном статусу за физичка лица, (фотокопија овјерена од стране надлежног 

органа, општински/градски орган управе или нотар); 

4. изјава о прибављању и достављању лиценце за обављање дјелатности из области 

заштите животне средине (потписана од стране лица овлаштеног за заступање 

понуђача и овјерена печатом понуђача); 

5. изјава у вези са чланом 50. ЗЈН и докази техничке и професионалне способности, 

како је тражено;  

6. изјава 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); 

7. попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача примјерак описа и спецификације 

услуга, за лот/лотове за који/које се понуда доставља; 

8. попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за цијену понуде, за 

лот/лотове за који/које се понуда доставља; 

9. потписан и овјерен печатом понуђача нацрт оквирног споразума; 

10. потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора, за лот/лотове за који/које се 

понуда доставља; 

11. списак повјерљивих информација (ако их има); 

12. датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача; 

13. попис докумената уз понуду 

14. овлаштење или пуномоћ за лице које попуњава обрасце изјава уколико исто није 

законски овлаштено за заступање понуђача 

 

Рок за подношење понуда истекао је дана 16.09.2022. године, у 12:00 часова. 

Истога дана у 12:40 часова Комисија је извршила јавно отварање понуда и том приликом 

констатовала да је пристигла једна понуда и то  (цијене у КМ са ПДВ-ом по лотовима): 

 

1.  Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука 

Укупна цијена за ЛОТ 1..............................65.999,79 

Укупна цијена за ЛОТ 2..............................65.999,79 

Укупна цијена за ЛОТ 3..............................65.999,79 

 

 

 

Дана 20.09.2022. године Комисија је приступила анализи и оцјени понуде и  том  

приликом установила сљедеће: 

 

Понуда број 1, Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, за ЛОТ 1, ЛОТ 2 

и ЛОТ 3, од 16.09.2022. године; коверта са понудом исправно затворена и запечаћена. 

Понуда је неприхватљива за уговорни орган за сва три лота. Понуђач је за ЛОТ 1 доставио 

образац за цијену понуде (техничку спецификацију услуга) који није саобразан обрасцу 

који је објављен на порталу јавних набавки, те је из овог разлога понуда за ЛОТ 1 
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неприхватљива за уговорни орган. Надаље, понуђач није доставио све доказе о 

испуњавању услова техничке и професионалне способности који су тендерском 

документацијом одређени за сва три лота, па је из овог разлога понуда неприхватљива за 

сва три лота. Тендерском документацијом у дијелу В) Услови за квалификацију понуђача; 

Техничка и професионална способност прописано је сљедеће:  

„Услов 1: да понуђач за вријеме трајања уговора има на располагању мјерну станицу (за 

сваки лот); 

Услов 2: да поседује потврду о калибрацији мјерне станице; 

Услов 3: да посједује дозволу за мониторинг квалитета ваздуха, коју издаје Министарство 

за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и то за: SO2 (сумпор 

диоксид), NO (азот моноксид), NO2 (азот диоксид), CO (угљен моноксид), O3 (озон), 

лебдеће честице PM10 и PM2,5; 

Услов 4: да посједује ISO сертификате, домаће или еквивалентне међународне: ISO 

9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; 

Услов 5: да током трајња оквирног споразума на располагању има сљедећа запослена или 

ангажована лица:  

- дипломирани инжењер технологије – један извршилац са три године искуства рада 

у струци; 

-  дипломирани инжењер технологије, хемије или заштите животне средине – један 

извршилац са три године искуства рада у струци 

 

Докази:  

- Понуђачи су дужни у понуди доставити изјаву из члана 50. ЗЈН (дата у анексима 

тендерске документације) у којој ће навести прецизне податке о ангажованом 

техничком особљу и техничкој опремљености и оспособљености; 

- У поменутој изјави понуђач треба да наведе да ли је власник мјерне станице или ће 

исту да изнајмљује за вријеме трајња оквирног споразума. Уколико није власник 

мјерне станице, потребно је да у понуди достави овјерену фотокопију уговора о 

изнајмљивању опреме, који временски треба да покрива период трајања оквирног 

споразума; 

- Овјерена фотокопија потврде о калибрацији мјерне станице; 

- Овјерена фотокопија дозволе за мониторинг квалитета ваздуха, коју издаје 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске и то за: SO2 (сумпор диоксид), NO (азот моноксид), NO2 (азот диоксид), 

CO (угљен моноксид), O3 (озон), лебдеће честице PM10 и PM2,5; 

- Овјерена фотокопија ISO сертификата, домаћих или еквивалентних међународних: 

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; 

- Списак радника (дат на меморандуму понуђача, потписан и овјерен почеатом 

понуђача) на којем ће бити наведени подаци: име и презиме и стручна спрема и 

година радног искуства у струци за горе тражена лица, са наводима да ли су 

запослени код понуђача или ће бити ангажовани уговором о дјелу.“ 

 

Понуђач у понуди није доставио овјерене фотокопије ISO сертификата, домаћих 

или еквивалентних међународних и то: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.  

 

Стручни члан Комисије за јавну набавку је извршио рачунску контролу понуде и 

установио да у понуди нема рачунских грешака. 

 

 Комисија за јавну набавку је такође констатовала да је укупна цијена понуде за 

сваки лот већа од средстава обезбијеђених за јавну набавку. 
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Чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) прописано је: „Уговорни орган је обавезан поништити поступак јавне набавке 

у сљедећим случајевима: д) ниједна oд примљених понуда није прихватљива за уговорни 

орган.“ 

 

Имајући у виду чињеницу да ниједна од примљених понуда није прихватљива за 

уговорни орган, Комисија за јавну набавку је предложила доношење одлуке о поништењу 

поступка јавне набавке, сходно члану 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник БиХ», број 39/14) и 19.10.2022. године окончала свој рад. Уговорни 

орган је прихватио приједлог Комисије и одлучио као у диспозитиву. 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби, 

Филијала Бања Лука, путем уговорног органа Град Бања Лука – Градоначелник – Одсјек 

за јавне набавке, у року од 10 (десет) дана од дана пријема обавјештења и одлуке о исходу 

поступка јавне набавке, уз обавезну назнаку лота на који се жалба односи. Жалба се 

подноси у три примјерка, путем препоручене пошиљке или директно на протокол 

уговорног органа, канцеларија број 14 Градске управе Града Бања Лука. 

 

 

 

  

 Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

  

 Драшко Станивуковић 

 

 


