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Број: 11-Г-4766/22 
Дана, 06.10.2022. 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 - санација и одржавање 
постојећих корпи за отпатке, прање и чишћење комуналне опреме, ЛОТ 2 – санација и 
одржавање постојећих заштитних ограда и стубића, постојећих платоа за контејнере, 
постојећих знакова тргова, ЛОТ 3 – санација и одржавање постојећих спортских терена и 
дјечијих игралишта, ЛОТ 4 – санација и одржавање надстрешница на аутобуским 
стајалиштима“ , број јавне набавке 15-404-338/22. 

 
II     

             Понуда „ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лакташи је прихватљива за 
уговорни орган, а понуда групе понуђача „ЧИСТОЋА“ а.д. Бањалука и 
„МРКОЊИЋПУТЕВИ“ д.о.о. Мркоњић Град није прихватљива.  
 

III 
            „ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лакташи, бира се као најповољнији 
понуђач за ЛОТ 1, јер је понудио најнижу цијену у износу од 112.975,20 КМ са ПДВ-ом.    
 

IV 
            „ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лакташи, бира се као најповољнији 
понуђач за ЛОТ 2, јер је понудио најнижу цијену у износу од 120.550,95 КМ са ПДВ-ом.    
 

V 
            „ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лакташи, бира се као најповољнији 
понуђач за ЛОТ 3, јер је понудио најнижу цијену у износу од 183.039,48 КМ са ПДВ-ом.    
 

VI 
            „ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лакташи, бира се као најповољнији 
понуђач за ЛОТ 4, јер је понудио најнижу цијену у износу од 87.656,40 КМ са ПДВ-ом.    
 

VII 
Уговорни орган закључиће оквирни споразум са најповољнијим понуђачем, под 

условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења оквирног споразума, 
најповољнији понуђач је дужан, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења о избору, 
уговорном органу доставити документе којима доказује своју личну способност, ови 
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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 року је дужан доставити 
овјерену фотокопију биланса успјеха за 2021. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „ЛОТ 1 - санација и одржавање постојећих корпи за 
отпатке, прање и чишћење комуналне опреме, ЛОТ 2 – санација и одржавање постојећих 
заштитних ограда и стубића, постојећих платоа за контејнере, постојећих знакова тргова, 
ЛОТ 3 – санација и одржавање постојећих спортских терена и дјечијих игралишта, ЛОТ 4 
– санација и одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима“,  именована рјешењем 
градоначелника, број 11-Г-3238/22 од 19.07.2022. године, провела је отворени поступак 
јавне набавке број 15-404-338/22. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних 
набавки дана 12.08.2022. године под бројем 320-1-2-391-3-306/22, а у Службеном гласнику 
БиХ број 56/22 од 19.08.2022. године. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у 
захтјеву за јавну набавку Одјељења за комуналне послове износи 399.572,45 КМ без ПДВ-
а за период трајања оквирног споразума, и то: ЛОТ 1 – 84.547,85 КМ, ЛОТ 2 – 103.213,06 
КМ, ЛОТ 3 - 136.702,99 КМ, ЛОТ 4 - 75.108,55 КМ. Критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је најнижа цијена, уз провођење е-аукције. Поступак јавне набавке се води с 
циљем закључења оквирног споразума на двије године, са једним (најповољнијим) 
понуђачем. 
 
         Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 
 

1) Образац за понуду,   

2) Образац за цијену понуде – спецификација услуге,  
 

3) Образац повјерљивих информација (уколико их понуђач има),  

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 
остали горе наведени докази,  

7) Докази техничке и професионалне способности из члана 50. ЗЈН,    

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

9) Потписан и овјерен печатом понуђача примјерак нацрта оквирног споразума и 
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);    
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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 и ЛОТ 3,   

13) попис аката уз понуду.   

        Дана 27.09.2022. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде :  
 
1) група  понуђача „ЧИСТОЋА“ а.д. Бањалука и „МРКОЊИЋПУТЕВИ“ д.о.о. Мркоњић 
Град, укупна цијена;  
-ЛОТ 1.........................................................................................98.876,70 КМ са ПДВ-ом,  
-ЛОТ 2.......................................................................................120.720,60 КМ са ПДВ-ом, 
-ЛОТ 3.......................................................................................160.442,10 КМ са ПДВ-ом,  
-ЛОТ 4.........................................................................................87.861,15 КМ са ПДВ-ом, 
 
2) „ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лакташи, укупна цијена;  
-ЛОТ 1.......................................................................................112.975,20 КМ са ПДВ-ом,  
-ЛОТ 2.......................................................................................120.550,95 КМ са ПДВ-ом, 
-ЛОТ 3.......................................................................................183.039,48 КМ са ПДВ-ом,  
-ЛОТ 4.........................................................................................87.656,40 КМ са ПДВ-ом. 
 
         Разматрајући понудe, комисија је констатовала да је једна понуда прихватљива за 
уговорни орган, и то „ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лакташи. Понуда 
групе понуђача „ЧИСТОЋА“ а.д. Бањалука и „МРКОЊИЋПУТЕВИ“ д.о.о. Мркоњић Град 
није прихватљива. У тендерској документацији је као услов за квалификацију по питању 
техничке и професионалне способности тражено да је понуђач имао успјешно искуство у 
реализацији једног или највише два уговора са предметом санације и/или одржавања корпи 
за отпатке, клупа, прање и чишћење комуналне опреме, или по предмету сличног уговора 
одржавања комуналне опреме (санација и/или одржавање заштитних ограда и/или стубића, 
и/или платоа за контејнере, и/или знакова тргова, и/или спортских терена, и/или дјечијих 
игралишта, и/или надстрешница на аутобуским стајалиштима и томе слично), у задње 3 
године од објављивања обавјештења о набавци, или од датума регистрације, односно 
почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од 3 
године, у вриједности од најмање :  ЛОТ 1 - 42.000,00 КМ без ПДВ-а, ЛОТ 2 -51.000,00 КМ 
без ПДВ-а, ЛОТ 3 - 68.000,00 КМ без ПДВ-а, ЛОТ 4 - 37.000,00 КМ без ПДВ-а. Доказ за 
овај услов гласи : списак извршених уговора и потврда (оригинал или овјерена фотокопија) 
о њиховој реализацији коју издаје друга уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће 
податке : назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, 
вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним 
уговорима. У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од 
уговорне стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве потврде 
обезбједе. Потврда друге уговорне стране, у којој је наведен један предмет извршења 
уговора, може бити доказ за један лот. Понуђач је на страни 68-75 доставио списак 
извршених уговора и једну потврду друге уговорне стране на страни 76. Потврда је издата 
од ЈП ПУТЕВИ РС члану групе понуђача „МРКОЊИЋПУТЕВИ“ д.о.о. Мркоњић Град. На 
потврди стоји да је наведени понуђач успјешно реализовао уговор „Изградња дионице 
Потоци – Муселиновац (граница РС-ФБиХ) са извођењем радова постављања и израде 



4 

 

саобраћајне сигнализације и опреме пута на дијелу трасе локалног пута од посебног значаја 
Л002, поддионица Потоци-Муселиновац“, у оквиру којег је извео радове на уградњи 
заштитне одбојне ограде у износу 1.063.132,20 КМ. Период реализације је од 14.08.2018. до 
18.10.2019. године, а доказ техничке и професионалне способности је тражен за период 3 
године од објављивања обавјештења о набавци. Предмет уговора наведен на потврди 
„изградња дионице пута са извођењем радова постављања и израде саобраћајне 
сигнализације и опреме и уградњом заштитне одбојне ограде“ (радови), не одговара по 
предмету уговору за који тражен доказ техничке и професионалне способности, а то је 
санација и/или одржавање комуналне опреме (услуге). У тендерској документацији је 
тражено да понуђач за сваки лот посебно, као доказ, достави једну или највише двије 
потврде друге уговорне стране. Потврда која је искориштена као доказ за једна лот, не може 
истовремено послужити као доказ за други лот. Понуђач је доставио једну потврду, а да при 
том није обиљежио (означио) за који лот прилаже дату потврду. Рачунском контролом је 
утврђено да нема рачунских грешака. Е-аукција није одржана, јер је достављена једна 
прихватљива понуда, у складу с чланм 3. став (3) Правилника о условима и начину 
кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“ број 66/16). С обзиром да је тендерском 
документацијом, као критеријум за избор најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, 
Комисија је оцијенила да је понуђач „ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. 
Лакташи, понудио најнижу цијену за сваки од лотова (и истовремено једини понуђач који 
је доставио прихватљиву понуду), 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. У жалби обавезно означити број лота 
за који се подноси.    
 
 
 
                                                                                Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 
                                                                                 Драшко Станивуковић с.р. 


