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Дана, 12.12.2019. 
 

       На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14), 

члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (Службени 

гласник Града Бања Лука број 34/19) и Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, број 

ЈН2-02-07-1-2697-6/19 од 20.11.2019. године, Градоначелник  Бањалуке  доноси  сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

       Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку „ЛОТ 1 – Изградња и 

прибављање објеката – извођење радова за постављање видео надзора и ЛОТ 2 – Услуге 

преноса података од камера до центра“, број 20-404-424/19 и врши избор најповољнијег 

понуђача „Mtel“ а.д. Бања Лука за ЛОТ 2, јер је исти понудио најнижу цијену понуде,  у 

износу од 38.167,74 КМ са ПДВ-ом. 

 

I I 

        Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из тачке I ове одлуке, 

под условима утврђеним у тендерској документацији. 

  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

       Комисија за јавну набавку „ЛОТ 1 – Изградња и прибављање објеката – извођење 

радова за постављање видео надзора и ЛОТ 2 – Услуге преноса података од камера до 

центра“, број 20-404-424/19, именована рјешењем Градоначелника број 12-Г-3167/19 од 

29.07.2019. године, провела је отворени поступак јавне набавке. Обавјештење о набавци је 

објављено на порталу јавних набавки дана 14.08.2019. године под бројем 320-1-3-407-3-

322/19, а у „Службеном гласнику БиХ“ број 55/19 дана 16.08.2019. године. Процјењена 

вриједност, наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за комуналне послове износи 

128.205,00 КМ (без ПДВ-а), и то: ЛОТ 1 износи 95.535,00 КМ и ЛОТ 2 износи 32.670,00 

КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је 

провођење е-аукције.          

        

      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, 

б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН-а (потписана од 

стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа), 
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в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН-а (актуелни извод из судског регистра или рјешење о 

регистрaцији, не старије од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда), 

г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује  испуњеност услова из 

члана 47. ст. (1) тачка ц) и став (4) Закона (потписана од стране лица овлаштеног за 

заступање понуђача и овјерена печатом понуђача), 

д) 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), 

ђ) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача Образац за цијену понуде (предмјер за 

ЛОТ 1 и спецификација за ЛОТ 2), 

е) потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора за ЛОТ 1 и за ЛОТ 2, 

ж) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 

з) списак повјерљивих информација (ако има повјерљивих информација), 

и) попис докумената уз понуду, 

ј) изјава о прибављању лиценце за извођење радова електроинсталација, коју  издаје 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске (за 

оба лота), 

 к) доказ о преференцијалном третману домаћег за ЛОТ 1 и за ЛОТ 2 (потврда о примјени 

преференцијалног третмана домаћег, издата од надлежне привредне коморе), 

л) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није овлаштено за 

заступање понуђача.  

 

      Поред тога, у тендерској документацији је наведено да ће најповољнији понуђач прије 

закључења уговора за ЛОТ 1 и за ЛОТ 2 морати доставити уговорном органу важећу 

лиценцу за извођење радова електроинсталација, коју  издаје Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, о чему су сви понуђачи били 

дужни потписати и доставити у понуди изјаву дату у прилогу предметне тендерске 

документације.  

 

      На приједлог Комисије, уговорни орган је донио Одлуку о избору број 12-Г-3951/19 од 

17.09.2019. године, којом је као најповољнији понуђач за ЛОТ 1 изабран понуђач 

„ELEKTROOBNOVA“ д.о.о. Бања Лука, јер је понудио најнижу цијену у износу 

111.765,42 КМ са ПДВ-ом, а за ЛОТ 2 изабран је понуђач „Mtel“ а.д. Бања Лука, јер је 

понудио најнижу цијену у износу 38.167,74 КМ са ПДВ-ом.   

 

      Понуђачи су, у складу с чланом 71. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ 39/14) и чланом 25. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања 

Лука (Службени гласник Града Бања Лука број 34/19), писменим путем обавјештени о 

избору, након чега су били дужни доставити тражену документацију у одређеном року. 

Понуђач „ELEKTROOBNOVA“ д.о.о. Бања Лука је, прије закључења уговора за ЛОТ 1, 

доставио уредну документацију, укључујући и тражену лиценцу, док је понуђач „Mtel“ 

а.д. Бања Лука прије закључења уговора за ЛОТ 2, уговорном органу умјесто овјерене 

фотокопије лиценце за извођење радова електроинсталација, коју  издаје Министарство за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске доставио овјерену 

фотокопију лиценце, која гласи на име Стевo Лукић, за ревизију техничке документације, 

дио електро фазе – инсталације слабе струје, телекомуникација, аутоматике и надзор.  

 

      Комисија је, сматрајући да се достављена и тражена лиценца не односе на исто, 

поступила у складу с чланом 72. став 3. тачка б) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“ бр. 39/14), који гласи: „Уговорни орган доставља приједлог уговора оном 

понуђачу чија је понуда по ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, у 
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случају да најуспјешнији понуђач пропусти да достави документацију која је била услов 

за потписивање уговора, а коју је био дужан да прибави у складу са прописима у Босни и 

Херцеговини“. Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је достављена само једна 

понуда за ЛОТ 2 (не постоји другорангирани понуђач), уговорни орган је, на приједлог 

Комисије, донио Одлуку о поништењу поступка, број 12-Г-4388/19 од 15.10.2019. године.

  

      Против Одлуке о поништењу поступка, број 12-Г-4388/19 од 15.10.2019. године, 

понуђач „Mtel“ а.д. Бања Лука је уложио жалбу број 1-04-74-12087/19 од 22.10.2019. 

године Канцеларији за разматрање жалби БиХ, путем уговорног органа, наводећи, између 

осталог, да уговорни орган није на јасан начин дефинисао назив лиценце, да није навео 

датум Одлуке о поништењу, предлажући да уговорни орган усвоји његову жалбу, да 

предметну Одлуку стави ван снаге и да је замјени дугом одлуком. Уговорни орган није 

усвојио жалбу, те је доставио своје Изјашњење Канцеларији за разматрање жалби, 

Филијала Бања Лука. Иако је Канцеларијa за разматрање жалби неке од навода жалиоца 

прогласила неоснованим (утврђено је да оспоравана Одлука има датум и сл.), њеним   

Рјешењем број ЈН2-02-07-1-2697-6/19 од 20.11.2019. године, жалба је усвојена, Одлука о 

поништењу, број 12-Г-4388/19 од 15.10.2019. године поништена, те предмет враћен 

уговорном органу на поновни поступак. 

         

      Сходно горе наведеном, уговорни орган је, поступајући у складу са Рјешењем 

Канцеларије за разматрање жалби донио Одлуку о избору понуђача „Мтел“ а.д. Бања Лука 

у предметном поступку за ЛОТ 2, као што је наведено у диспозитиву ове одлуке. 

 

      Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 

разматрање жалби путем уговорног органа – Градоначелника, Одсјека за јавне набавке у 

року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача. Жалба се 

подноси директно на протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града 

Бањалука или препорученом пошиљком, уз обавезну назнаку лота на који се иста односи.  

 

 

 

                                                                         Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

  

 

                                                                                           мр Игор Радојичић 

 
 


