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Број: 12-Г-5177/18  
Дана, 26.12.2018. године 
 
На основу члана 100. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
39/14), Градоначелник Града Бања Лука као уговорни орган, одлучујући по жалби 
понуђача ,,MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бањалука,  д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 Усваја се, као основана, жалба понуђача ,,MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бањалука, 
изјављена против одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-5028/18 од 
14.12.2018. године, у поступку јавне набавке број 20-404-498/18 „Набавка опреме за 
јединицу за спашавање на води“. 
 

II 
          Тачка III одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-5028/18 од 14.12.2018. 
године, мијења се и гласи: „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији 
понуђач, јер је понудио најнижу цијену, у износу од 39.880,62 КМ са ПДВ-ом.  
 

III 
         Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из тачке II овог 
рјешења, под условима утврђеним у тендерској документацији.  
 
      

О б р а з л о ж е њ е 
 
         Град Бањалука проводи поступак јавне набавке, конкурентски захтјев за достављање 
понуда, број 20-404-498/18 „Набавка опреме за јединицу за спашавање на води“. Уговорни 
орган је донио одлуку о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-5028/18 од 14.12.2018. 
године, којом је као најповољнији понуђач изабран  понуђач „FINANC“ д.о.о. Мостар, јер 
је понудио најнижу цијену. Дана, 18.12.2018. године, сви понуђачи су путем факса 
обавјештени о донесеној одлуци.  
 
         Дана 21.12.2018. године, „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бањалука, поднио је жалбу 
против наведене одлуке. Жалба је допуштена, изјављена од овлаштеног лица и 
благовремена.  
 
          Након обављеног увида у понуду изабраног понуђача, у жалби се наводи сљедеће: 
„Жалилац подноси жалбу због погрешне примјене ЗЈН-а, односно погрешне оцјене 
квалификованости одабраног понуђача „FINANC“ д.о.о. Мостар (у даљем тексту 
ОП).Уговорни орган је оцјенио да је ОП квалификован, што није тачно, сходно стању у 
спису, односно његовој понуди. Понуда ОП није квалификована, јер исти није испунио 
услов из ТД да: „Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној 
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употреби у БиХ. Уколико је неки документ приложен као доказ за квалификацију 
понуђача (каталог, брошура и сл.), сачињен на језику који није један од језика у службеној 
употреби у БиХ, понуђачи морају доставити и превод истог на један од службених језика 
у БиХ, овјерен од стране овлаштеног судског тумача“.  
Наиме, ОП у својој понуди није превео на  прописан начин техничке описе за сљедеће 
производе: позиција 4 , стр. 28 – неопренске траке за маску - нема превод; позиција 5, стр. 
29 – ронилачка боца - нема превод; позиција 6 и 7, стр. 30 – вјешалица за ронилачка суха 
одјела и вјешалица за мокра ронилачка одјела - нема превод; позиција 8, стр. 31- капа - 
нема превод; позиција 10 и 12, стр. 33 – ронилачки алат и ретрактор - нема превод, нити 
опис. ОП за позицију 9  - Метални држачи за боце , стр. 32 понуде, није доставио 
технички опис производа уз слику, тако да није могуће закључити да ли тај производ 
испуњава захтјевани технички опис“.  
 

На крају предлаже да уговорни орган усвоји ову жалбу, поништи оспоравану 
тендерску документацију.     
 

Жалба је основана.  
 
У складу с чланом 99. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14), уговорни орган је један примјерак жалбе, уз попратни акт, послао 
изабраном понуђачу „FINANC“ д.о.о. Мостар путем факса, на број којег је понуђач у 
понуди уписао у рубрици предвиђеној за уписивање броја факса.  

 
Понуђач „FINANC“ д.о.о. Мостар је поднио понуду у поступку јавне набавке број 

20-404-498/18, „Набавка опреме за јединицу за спашавање на води“.  
У тендерској документацији је одређен услов за квалификацију у погледу техничке и 
професионалне способности који гласи: „да роба коју понуђач нуди у потпуности 
одговара карактеристикама робе, које су наведене у обрасцу за цијену понуде (техничкој 
спецификацији). Доказ техничке и професионалне способности гласи: понуђачи су дужни 
у понуди доставити каталог понуђача, за све ставке наведене у техничкој спецификацији 
(анекс у прилогу)“. Поред наведеног, у тендерској документацији је наведено и сљедеће: 
„Уколико је неки документ приложен као доказ за квалификацију понуђача (каталог, 
брошура и сл.), сачињен на језику који није један од језика у службеној употреби у БиХ, 
понуђачи морају доставити и превод истог на један од службених језика у БиХ, овјерен од 
стране овлаштеног судског тумача“.  

 
           Поновним увидом и анализом понуде изабраног понуђача утврђено је сљедеће: да је 
понуђач „FINANC“ д.о.о. Мостар доставио каталог за ставке из техничке спецификације, с 
тим да за ставку на позицији 9, стр. 32 - метални држачи за боце, није достављен технички 
опис производа уз слику. 
Поред наведеног, у понуди изабраног понуђача није прописно преведен технички опис 
сљедећих производа из каталога: позиција 4, стр. 28 – неопренске траке за маску; позиција 
5, стр. 29. – ронилачка боца; позиција 6 и 7, стр. 30. – вјешалица за ронилачка суха одјела 
и вјешалица за мокра ронилачка одјела; позиција 8, стр. 31. - капа; позиција 10 и 12, стр. 
33. – ронилачки алат и ретрактор. 
 

Према томе, понуда „FINANC“ д.о.о. Мостар није прихватљива за уговорни орган, 
јер понуђач није испунио услов техничке и професионалне способности и није доставио 
превод каталога на начин прописан у тендерској документацији.   
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           Из свега наведеног је јасно да је жалба основана, те се овим рјешењем мијења тачка 
III одлуке о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-5028/18 од 14.12.2018. године, 
којом се као најповољнији понуђач за предметну набавку бира „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. 
Бањалука, јер је понудио најнижу цијену.  
 
           У наведеној одлуци налази се ранг листа понуђача, према критеријуму најниже 
цијене. Дана 12.11.2018. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде:  
1. „FINANC“ д.о.о. Мостар, укупна цијена.......................................33.870,56 КМ са ПДВ-ом,   
2. „MIPEX – AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена...............39.880,62 КМ са ПДВ-ом. 
 
          Дана 07.12.2018. године одржана је планирана е-аукција, која је започела у 11:00, а 
окончана у 11:36 часова. Током трајања е-аукције, понуђачи су поднијели нову цијену 10 
(десет) пута, те је коначна ранг листа понуђача сљедећа:  
1. „FINANC“ д.о.о. Мостар, укупна цијена........................................28.400,00 КМ без ПДВ-а,      
   (односно 33.228,00 КМ са ПДВ-ом),          
2. „MIPEX–AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена.................28.450,00  КМ без ПДВ-а, 
   (односно 33.286,50 КМ са ПДВ-ом). 
          
          Најнижу цијену је понудио понуђач „FINANC“ д.о.о. Мостар. Овим рјешењем је 
утврђено да је његова понуда неприхватљива за уговорни орган, а одмах иза њега 
најповољнија је понуда жалиоца „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бањалука. С обзиром да је у 
предметној набавци, након усвајања жалбе остала само једна прихватљива понуда, 
понуђач „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бањалука бира се по цијени прије одржавања е-
аукције.    
 
           ПРАВНА ПОУКА: 

 
 Против овог рјешења може се поднијети жалба Канцеларији за разматрање жалби, 
Филијала Бања Лука, путем овог уговорног органа, у року од 5 дана од дана пријема исте. 
Жалба се подноси директно на протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске 
управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.    
 
Обрађивач: 
 
Татјана Лукач Старчевић, дипл. економиста 
 
Шеф Одсјек: 
 
Драшко Кутић, дипл. правник 
 
 
 
                                          Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 
   

                                                              мр Игор Радојичић  
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