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Број: 12-Г-3654/19 
Дана, 26.08.2019. 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 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), градоначелник 
Бањалуке доноси сљедећу 

 
 

О Д Л У К У 
 
 

I 
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Набавка уџбеника за ученике 

основних школа из породица са четворо и више дјеце и уџбеника и школског прибора за 
дјецу из ромских породица“ , број јавне набавке 20-404-445/19. 

 
II 

           ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ а.д. Источно Сарајево, 
бира се као најповољнији понуђач, јер је понудио најнижу цијену у износу од 9.829,57 КМ 
са ПДВ-ом.  

III 
           Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима 
утврђеним у тендерској документацији.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Набавка уџбеника за ученике основних школа из 
породица са четворо и више дјеце и уџбеника и школског прибора за дјецу из ромских 
породица“,  именована рјешењем градоначелника, број 12-Г-3369/19 од 07.08.2019. године, 
провела је поступак јавне набавке конкурентски захтјев за достављање понуда број 20-404-
445/19. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 08.08.2019. 
године под бројем 320-7-1-395-3-314/19. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у 
захтјеву за јавну набавку Одјељења за културу, туризам и социјалну политику износи 
8.547,00 КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.           
 
           Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 
 
a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, 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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б) потписана изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) ЗЈН (потписана 
од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, 
градски/општински орган управе или нотар), 
в) овјерена фотокопија рјешења о регистрацији или овјерена фотокопија актуелног извода 
из судског регистра,   
г) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране лица 
овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, 
градски/општински орган управе или нотар), 
д) потписан и овјерен печатом понуђача примјерак спецификације робе, 
ђ) потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора, 
е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
ж) списак повјерљивих информација, 
з) попис докумената уз понуду, 
и) пуномоћ за лице које попуњава изјаве, уколико то лице није овлаштено за заступање 
понуђача, 
ј) потврда о преференцијалном третману домаћег. 
 
            Дана 19.08.2019. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да је пристигла понуда :  
 
1) ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ а.д. Источно Сарајево, укупна 
цијена 9.945,35 КМ са ПДВ-ом, понуђен попуст од 681,06 КМ без ПДВ-а, који је урачунат 
у укупну цијену.   
 
            Разматрајући понуду, комисија је утврдила да је достављена понуда прихватљива за 
уговорни орган. Рачунском контролом је утврђено да постоји рачунска грешка, те да 
стварна вриједност понуде износи 9.829,57 КМ са ПДВ-ом, а не како стоји на обрасцу за 
достављање понуде 9.945,35 КМ са ПДВ-ом. У складу с чланом 17. Упутства за припрему 
модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“ 90/14 и 20/15), Одсјек 
за јавне набавке је дана 20.08.2019. године, писменим путем затражио сагласност на 
исправку рачунске грешке. Дана 23.08.2019. године, понуђач је доставио диопис у којем је 
дао сагласност на исправку рачунске грешке.  
 
             С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор најповољнијег 
понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је понуђач ЈП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ а.д. Источно Сарајево, понудио најнижу цијену 
(и истовремено једини доставио понуду), те је ваљало прихватити приједлог Комисије и 
одлучити као у диспозитиву. Поред доказа тражених тендерском документацијом, понуђач 
је доставио овјерене фотокопије увјерења по члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник БиХ» број 39/14), и то : увјерење Окружног привредног суда у 
Источном Сарајеву, број 061-0-Reg-Z-19-000 819 од 10.07.2019. године, увјерење Суда БиХ, 
број Su:03-3397/19 од 09.07.2019. године, увјерење Пореске управе РС, број 06/1.07/0704-
455.2.1-53208/10 од 10.07.2019. године и увјерење Управе за индиректно опорезивање БиХ, 
број 02/6/II-16-11-20-6074-1/19 од 11.07.2019. године, па ова увјерења не мора доставити 
уговорном органу након пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача, како је 
предвиђено тендерском документацијом.  
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            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 5 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.  
   
 
                                                Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 
                                                              Мр Игор Радојичић  с.р. 
 
 
 
   


