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Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А 
Г Р А Д   Б А Њ А  Л У К А 
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 

Број: 12-Г-3364/17 
Дана, 19.09.2017. 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 
бр. 39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања 
Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 4/15, 21/15, 3/17 и 22/17), 
Градоначелник  Бањалуке  доноси  сљедећу 

 
 

О Д Л У К У 
 
 

I 
          Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку: „Набавка прибора за 
одржавање хигијене“, број 20-404-248/17. 
  

II 
         Утврђује се да су понуде понуђача: „KECKOM“ д.о.о. Бања Лука,  
„PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука, „INTER-COM“ д.о.о. Зеница и „CENTRUM 
TRADE“ д.о.о. Бања Лука, прихватљиве за уговорни орган. 
 

III 
                „INTER-COM“ д.о.о. Зеница бира се као најповољнији понуђач за    
      набавку број 20-404-248/17, јер је понудио најнижу цијену, у износу од 44.097,30                                  
      КМ са ПДВ-ом. 
 

      IV 
         Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из тачке III 

      ове одлуке, под условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења  
уговора, најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке дужан је, у року од 10 дана 
од дана пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе 
којима доказује своју личну, економску и финансијску способност. Ови документи 
су наведени у члану 45. став 2) и члану 47. став (1) тачкa ц) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). Најповољнији понуђач је дужан 
доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим да 
документи наведени у члану 45. став 2) Закона о јавним  набавкама („Службени 
гласник БиХ“ бр. 39/14) не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана 
достављања понуде.  
 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
       Комисија за јавну набавку: „Набавка прибора за одржавање хигијене“, број 20-
404-248/17, именована рјешењем Градоначелника број 12-Г-1889/17 од 20.06.2017. 
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године, провела је отворени поступак јавне набавке, број 20-404-248/17. 
Предвиђено је закључивање оквирног споразума на период од двије године, са 
једним понуђачем. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки 
дана 17.07.2017. године, под бројем 320-1-1-215-3-167/17, а у „Службеном гласнику 
БиХ“, број 52/17 од 21.07.2017. године. Процијењена вриједност јавне набавке, за 
период од 2 (двије) године, наведена у захтјеву за јавну набавку Службе за 
заједничке послове, износи 40.000,00 КМ (без ПДВ-а). Критеријум за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је провођење е-аукције. 
 
     04.08.2017. године у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача и то по 
сљедећем редослиједу:  

 

1. „KECKOM“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност понуде износи.....45.790,33 КМ 
са ПДВ-ом; 
2. „PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност понуде износи 46.727,30 
КМ са ПДВ-ом; 
3. „INTER-COM“ д.о.о. Зеница, укупна вриједност понуде износи ....46.793,55 КМ 
са ПДВ-ом; 
4.„CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност понуде износи 
.........................................................................................................................60.024,44КM 
са ПДВ-ом. 
 
     Након извршене анализе и оцјене понуда свих понуђача, утврђено је да су све 
достављене понуде прихватљиве за уговорни орган, с тим да је понуда понуђача 
„CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бања Лука, прије провођења е-аукције, била знатно 
виша од износа средстава обезбијеђених за предметну набавку. Стручни члан 
Комисије је извршио рачунску контролу понуда и констатовао да нису уочене 
рачунске грешке. 
 

     Е-аукција је заказана дана 11.09.2017. године, у периоду од 12:00 до 12:30 
часова. У систем е-набавке су унесене вриједности понуда без ПДВ-а и то:  
 

1. „KECKOM“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност................................. 39.137,04 
КМ (на ову понуду се неће обрачунати преференцијални фактор); 
2. „PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност......................... 39.937,86 КМ 
(на ову понуду се неће обрачунати преференцијални фактор); 
3. „INTER-COM“ д.о.о. Зеница, укупна вриједност...............................39.994,49 КМ 
(на ову понуду се неће обрачунати преференцијални фактор); 
4. „CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност .................51.302,94 
КM (на ову понуду се неће обрачунати преференцијални фактор). 
 

     Е-аукција је започела у 12:00 часова, а окончана у 12:54 часова. Током трајања е-
аукције понуђачи су подносили нове цијене 36 пута. 
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     Коначна ранг листа понуђача, који су учествовали у е-аукцији, је сљедећа:  
 
1. „INTER-COM“ д.о.о. Зеница, укупна вриједност............................37.690,00 КМ 
без ПДВ-а (на ову понуду се не обрачунава преференцијални фактор), 
2. „KECKOM“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност...........................37.730,00 КМ 
без ПДВ-а (на ову понуду се не обрачунава преференцијални фактор), 
3. „CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност...........38.937,00 КМ 
без ПДВ-а (на ову понуду се не обрачунава преференцијални фактор), 
4. „PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност......................39.937,86  КМ 
без ПДВ-а (на ову понуду се не обрачунава преференцијални фактор). 
 
    С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор 
најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је 
понуђач „INTER-COM“ д.о.о. Зеница понудио најнижу цијену у износу од 
44.097,30 КМ са ПДВ-ом. 
 

    Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, Градоначелника  
(Одсјека за јавне набавке), у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору 
најповољнијег понуђача. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не 
може бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату 
или изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку, 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 ИК 
 
 
                                                                                                  мр Игор Радојичић                                         


