
 

 
 

 

 

Број: 02-404-158/15                     

Датум: 09.03.2017.године 

 

 

          На основу члана 70. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 

39/14), Градоначелник Града Приједор, д о н о с и 

 

 
О Д Л У К У 

О   ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

 

И 

На основу отвореног поступка, објављеног на Порталу јавних набавки, број: 22-

1-3-176-3-84/16 и у„Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 06.01.2017. године, у 

предмету: Извођење радова санације, реконструкције и доградње Ватрогасног дома у 

Приједору, своју понуду поднијели су слиједећи понуђачи: 

 

1.    »Тектон« д.о.о Бања Лука, Јована Дучића бр.39, 78 000 Бања Лука, 

2.    »Прогрес – градња« д.о.о. Бања Лука, 16. Крајишке НОУ бригаде 37, 78 000  

       Бања Лука, 

3.   »Унијат М« д.о.о. Приједор, Мајора Милана Тепића бб, 79 102 Приједор, 

4.   Г.П. »Кнежевић« д.о.о. Приједор, Петровачка 11, 79 102 Приједор, 

5.   Група понуђача: »Приједорпутеви« а.д. Приједор, 27.Јуни бр.17, 79 102 

Приједор и »МБ Модул« д.о.о. Приједор, Брезичани бб, 79 102 Приједор, 

6.  »Кристал« д.о.о. Живинице, Магистрални пут бб, 75270 Живинице. 

 

 

ИИ 

          Комисија за јавне набавке је утврдила да понуђач „Кристал“ д.о.о. Живинице није 

квалификован за додјелу предметног уговора.  

 

 

ИИИ 
             Након разматрања прихватљивих понуда оцијењено је да је у предметној 

набавци најповољнији понуђач »Приједорпутеви« а.д. Приједор и »МБ Модул« д.о.о. 

Приједор, као група понуђача,  са износом понуде од  1.732.845,21 КМ, са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

 

ИВ 

              Понуђач из тачке ИИИ ове одлуке оцијењен је као најуспјешнији, јер је 

понудио најнижу цијену технички прихватљиве понуде. 

 



 

 

О б р а з л о ж е н ј е 

 

Уговорни орган Град Приједор је огласио Обавјештење о набавци на Порталу 

јавних набавки, број: 22-1-3-176-3-84/16 и у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1/2017 

од 06.01.2017.године, у предмету: Извођење радова санације, реконструкције и 

доградње Ватрогасног дома у Приједору. 

Након објављеног Обавјештења, Градоначелник Града је именовао  Комисију за 

јавне набавке, која је у предметном поступку утврдила слиједеће:  

- да се на Јавни оглас пријавило шест ( 6 ) понуђача, 

            - да су понуде  понуђача: »Тектон« д.о.о Бања Лука,  »Прогрес – градња« д.о.о. 

Бања Лука, »Унијат М« д.о.о. Приједор,  Г.П. »Кнежевић« д.о.о. Приједор,  група 

понуђача/конзорциј: »Приједорпутеви« а.д. Приједор и »МБ Модул« д.о.о. Приједор  

прихватљиве  и да су наведени понуђачи доставили све документе тражене тендерском 

документацијом, односно да су квалификовани за додјелу предметног уговора, 

             -да понуђач “Кристал”д.о.о. Живинице није квалификован за додјелу уговора, 

из разлога што није испунио услов из тачке 10.1.2. под ц ) предметне тендерске 

документације, којим је прописано да је понуђач у последњих пет година или од датума 

регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео 

са радом прије мање од пет година, успјешно извршио најмање три уговора из области 

предмета набавке, у вриједности од најмање 500.000,00 КМ, по уговору. У сврху 

доказивања услова за предње наведено, понуђач је био  дужан доставити списак 

извршених уговора у посљедњих 5 година, уз који је понуђач је дужан да достави 

потврде о уредно извршеним уговорима, од чега минимално 3 (три) уговора у 

вриједности од најмање 500.000,00 КМ, по уговору, издатих и овјерених од стране 

наручиоца посла, а које обавезно садрже: назив и сједиште уговорних страна, предмет 

уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредном 

извршењу уговора. Потврда о уредно извршеном уговору треба бити дата на 

меморандуму наручиоца радова овјерена печатом и потписана од стране одговорног 

лица наручиоца радова. 

 

Прегледом  и  оцјеном  квалификованих  понуда,    примјеном   критерија  

„најнижа    

цијена технички задовољавајуће понуде“, Комисија за јавне набавке је Записником, 

број: 02-404-158/15 од 06.03.2017. године, утврдила ранг листу прихватљивих понуда 

према критерију за избор понуде, сходно којој је: 

- понуда групе понуђача »Приједорпутеви« а.д. Приједор и »МБ Модул« 

д.о.о. Приједор оцјењена као најповољнија, са износом понуде од 

1.732.845,21 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Првопласирана    понуда   у    техничком   и    економском   смислу   у    

потпуности  

задовољава захтјеве уговорног органа, те је сходно томе и дата препорука да се додјела 

уговора изврши наведеном понуђачу. 

Имајући у виду наведено, одлучено је као напријед.              

 

 Против ове одлуке може се у року од 10 ( десет ) дана од дана пријема Одлуке 

изјавити жалба уговорном органу. 

 



 

Достављено:                                                                                             

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                        
1. Понуђачима;                                                                                     

2.  Досије и                                                                                                    Миленко Ђаковић 

3. а/а       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Broj: 02-404-158/15                     

Datum: 09.03.2017.godine 

 

 

          Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 

39/14), Gradonačelnik Grada Prijedor, d o n o s i 

 

 
O D L U K U 

O   IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA 

 

 

I 

Na osnovu otvorenog postupka, objavljenog na Portalu javnih nabavki, broj: 22-1-3-

176-3-84/16 i u„Službenom glasniku BiH“, broj: 1 od 06.01.2017. godine, u predmetu: 

Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i dogradnje Vatrogasnog doma u Prijedoru, svoju 

ponudu podnijeli su slijedeći ponuđači: 

 

1.    »Tekton« d.o.o Banja Luka, Jovana Dučića br.39, 78 000 Banja Luka, 

2.    »Progres – gradnja« d.o.o. Banja Luka, 16. Krajiške NOU brigade 37, 78 000  

       Banja Luka, 

3.   »Unijat M« d.o.o. Prijedor, Majora Milana Tepića bb, 79 102 Prijedor, 

4.   G.P. »Knežević« d.o.o. Prijedor, Petrovačka 11, 79 102 Prijedor, 

5.   Grupa ponuđača: »Prijedorputevi« a.d. Prijedor, 27.Juni br.17, 79 102 Prijedor i 

»MB Modul« d.o.o. Prijedor, Brezičani bb, 79 102 Prijedor, 

6.  »Kristal« d.o.o. Živinice, Magistralni put bb, 75270 Živinice. 

 

 

II 

          Komisija za javne nabavke je utvrdila da ponuđač „Kristal“ d.o.o. Živinice nije 

kvalifikovan za dodjelu predmetnog ugovora.  

 

 

III 
             Nakon razmatranja prihvatljivih ponuda ocijenjeno je da je u predmetnoj nabavci 

najpovoljniji ponuđač »Prijedorputevi« a.d. Prijedor i »MB Modul« d.o.o. Prijedor, kao grupa 

ponuđača,  sa iznosom ponude od  1.732.845,21 KM, sa uračunatim PDV-om. 

 

 

IV 

              Ponuđač iz tačke III ove odluke ocijenjen je kao najuspješniji, jer je ponudio najnižu 

cijenu tehnički prihvatljive ponude. 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Ugovorni organ Grad Prijedor je oglasio Obavještenje o nabavci na Portalu javnih 

nabavki, broj: 22-1-3-176-3-84/16 i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 1/2017 od 

06.01.2017.godine, u predmetu: Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i dogradnje 

Vatrogasnog doma u Prijedoru. 



Nakon objavljenog Obavještenja, Gradonačelnik Grada je imenovao  Komisiju za 

javne nabavke, koja je u predmetnom postupku utvrdila slijedeće:  

- da se na Javni oglas prijavilo šest ( 6 ) ponuđača, 

            - da su ponude  ponuđača: »Tekton« d.o.o Banja Luka,  »Progres – gradnja« d.o.o. 

Banja Luka, »Unijat M« d.o.o. Prijedor,  G.P. »Knežević« d.o.o. Prijedor,  grupa 

ponuđača/konzorcij: »Prijedorputevi« a.d. Prijedor i »MB Modul« d.o.o. Prijedor  prihvatljive  

i da su navedeni ponuđači dostavili sve dokumente tražene tenderskom dokumentacijom, 

odnosno da su kvalifikovani za dodjelu predmetnog ugovora, 

             -da ponuđač “Kristal”d.o.o. Živinice nije kvalifikovan za dodjelu ugovora, iz razloga 

što nije ispunio uslov iz tačke 10.1.2. pod c ) predmetne tenderske dokumentacije, kojim je 

propisano da je ponuđač u poslednjih pet godina ili od datuma registracije, odnosno početka 

poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina, 

uspješno izvršio najmanje tri ugovora iz oblasti predmeta nabavke, u vrijednosti od najmanje 

500.000,00 KM, po ugovoru. U svrhu dokazivanja uslova za prednje navedeno, ponuđač je 

bio  dužan dostaviti spisak izvršenih ugovora u posljednjih 5 godina, uz koji je ponuđač je 

dužan da dostavi potvrde o uredno izvršenim ugovorima, od čega minimalno 3 (tri) ugovora u 

vrijednosti od najmanje 500.000,00 KM, po ugovoru, izdatih i ovjerenih od strane naručioca 

posla, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost 

ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o urednom izvršenju ugovora. Potvrda o 

uredno izvršenom ugovoru treba biti data na memorandumu naručioca radova ovjerena 

pečatom i potpisana od strane odgovornog lica naručioca radova. 

 

Pregledom  i  ocjenom  kvalifikovanih  ponuda,    primjenom   kriterija  „najniža    

cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, Komisija za javne nabavke je Zapisnikom, broj: 02-

404-158/15 od 06.03.2017. godine, utvrdila rang listu prihvatljivih ponuda prema kriteriju za 

izbor ponude, shodno kojoj je: 

- ponuda grupe ponuđača »Prijedorputevi« a.d. Prijedor i »MB Modul« d.o.o. 

Prijedor ocjenjena kao najpovoljnija, sa iznosom ponude od 1.732.845,21 KM, sa 

uračunatim PDV-om. 

 

Prvoplasirana    ponuda   u    tehničkom   i    ekonomskom   smislu   u    potpunosti  

zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome i data preporuka da se dodjela 

ugovora izvrši navedenom ponuđaču. 

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao naprijed.              

 

 Protiv ove odluke može se u roku od 10 ( deset ) dana od dana prijema Odluke izjaviti 

žalba ugovornom organu. 

 

 

Dostavljeno:                                                                                             GRADONAČELNIK                                                                                                        

1. Ponuđačima;                                                                                     

2.  Dosije i                                                                                                    Milenko Đaković 

3. a/a       

 


