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Број: 12-Г-3793/19  
Дана, 05.09.2019. 
 
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 ,,WALTER“ д.о.о. Бањалука,  д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 Усваја се, као основана, жалба понуђача ,,WALTER“ д.о.о. Бањалука, изјављенe на 
тендерску документацију број 20-404-428/19, у поступку јавне набавке „Набавка паук 
возила“. 
 

II 
         Брише се 2. услов Техничке и професионалне способности из члана 49. ЗЈН-а, на 5. 
страни тендерске документације (тачка 1. жалбеног навода). 
 

III 
         Мијења се 3. услов, став 1. и 2. Техничке и професионалне способности из члана 49. 
ЗЈН-а, на 6. страни тендерске документације, и то: умјесто „атеста за дизалицу  - 
надоградњу возила и атеста да је дизалица лакирана KTL поступком антикорозивне 
заштите“, треба да стоји „Услов за квалификацију понуђача у погледу техничке и 
професионалне способности 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 са детаљним описом и фотографијама робе“. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
         Град Бањалука проводи отворени поступак јавне набавке, број 20-404-428/19 
„Набавка паук возила“. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки 
дана 12.08.2019. године под бројем 320-1-1-401-3-317/19, а у „Службеном гласнику БиХ“ 
број 55/19 дана 16.08.2019. године. 
 
         Дана 30.08.2019. године, понуђач „WALTER“ д.о.о. Бањалука, поднио је жалбу на 
тендерску документацију. Жалба је допуштена, изјављена од овлаштеног лица и 
благовремена.  
 
          Први жалбени навод се односи на услов да потенцијални понуђачи морају бити 
произвођачи или овлаштени од стране дистрибутера возила и дизалице. Жалилац даље 
наводи да овакав захтјев не постоји као могућност у члановима 48. и 49. ЗЈН-а, јер се 
њима директно нарушава чл. 3. ЗЈН-а.  Жалилац се позива на Мишљење Агенције за јавне 
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набавке број 03-02-1-747-2/19 од 20.03.2019. године: „Закон не дозвољава да уговорни 
орган одреди овлаштење произвођача као услов квалификације“. 
 
         Други жалбени навод се односи на тражене атесте, сматрајући да се услов техничке и 
професионале способности доказује другим документима као што су технички лист или 
каталог.  
 
        На крају предлаже да уговорни орган усвоји ову жалбу и усклади оспоравану 
тендерску документацију са ЗЈН.    
 
        Поновним увидом и анализом тендерске документације утврђено je да је жалба 
основана, те се овим рјешењем мијењају сљедећи услови: брише се 2. услов техничке и 
професионалне способности из члана 49. ЗЈН-а, на 5. страни тендерске документације 
(тачка 1. жалбеног навода). Мијења се 3. услов, став 1. и 2. техничке и професионалне 
способности из члана 49. ЗЈН-а, на 6. страни тендерске документације, и то: умјесто 
„атеста за дизалицу  - надоградњу возила и атеста да је дизалица лакирана KTL поступком 
антикорозивне заштите“, треба да стоји „Услов за квалификацију понуђача у погледу 
техничке и професионалне способности 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 са детаљним описом и фотографијама“.   
            
        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.    
 
 
 
 
 
                                          Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
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