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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-3434/17 
Дана, 26.09.2017. године 
 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и 
члана 15. Правилника о јавним набавкама 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 соли за зимску 
службу“, број јавне набавке 20-404-270/17. 
 

II 
                Утврђује се да je  понуђач ''БОМ - ИМПЕКС''  д.о.о. Бањалука испунио услове 

за квалификацију и његова  понуда је   прихватљива а да су   понуде понуђача 
''MACOT  SOL''  д.о.о. Мостар и групе  понуђача ''LEGEND'' д.о.о. Источно Сарајево 
и ''N TRADE'' д.о.о. Источно Сарајево, неприхватљиве за уговорни орган.  

 
III 

         ''БОМ - ИМПЕКС''  д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач, 
јер је исти понудио најнижу цијену у износу од 739.458.72 КМ са ПДВ-ом.   
 

IV 
         Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима 
утврђеним у тендерској документацији. Најповољнији понуђач из тачке III. у понуди 
је доставио уговорном органу  овјерене фотокопије документације из члана 45. и 47. 
ЗЈН-а. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

           Рјешењем Градоначелника број 12-Г-2237/17 од 10.07.2017. године, покренут је   
отворени поступак јавне набавке: „Набавка соли за зимску службу“. Комисија je 
провела је отворени поступак, са намјером закључења оквирног споразума са једним 
понуђачем у периоду од двије године. 
Обавјештење о набавци објављено је у Службеном гласнику БиХ број 56/17 од 
04.08.2017. године.   Број обавјештења о набавци са портала јавних набавки је 320-1-1-
249-3-197/17. од 03.08.2017. године.   
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Процијењена вриједност јавне набавке наведена у Захтјеву за јавну набавку Одјељења 
за саобраћај и путеве,  износи 633.760,68 КМ без ПДВ-а. 
 
 

   Дана 14.09.2017. године у 12,40 часова Комисија је извршила отварање понуда, и том 
приликом констатовала да су  пристигле  понуде следећих  добављача: 

 
 1 . ''БОМ-ИМПЕКС''  д.о.о. Бањалука, укупна  цијена: 739.458.72 КМ са ПДВ-ом,   
 2.  ''MACOT  SOL''  д.о.о. Мостар, укупна  цијена: 740.431,69 КМ са ПДВ-ом,   
 3.  Група  понуђача ''LEGEND'' д.о.о. Источно Сарајево и ''N TRADE'' д.о.о. Источно 
Сарајево, укупна  цијена: 169,65  КМ са ПДВ-ом (по тони), исказана у образцу за 
понуду и 705.404,70 КМ са ПДВ-ом, исказана у  образцу за цијену понуде 
(спецификација  количина...). 

 
   Дана  15.09.2017. године у 14,00 часова, Комисија ја приступила анализи, оцјени  и  

поређењу  понуда  и  том  приликом  констатовала  сљедеће :  
 
   Понуда број 1.  ''БОМ - ИМПЕКС''  д.о.о. Бањалука 
 
   Понуда број 1. од 14.09.2017. године, коверта са понудом исправно затворена, 

потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. Понуђач је испунио услове 
за квалификацију и његова понуда је прихватљива. 

  
  Понуђач je у понуди доставио уговорном органу  овјерене фотокопије документације из 

члана 45. и 47. ЗЈН-а.  
 

 Понуда број 2. ''MACOT  SOL''  д.о.о. Мостар 
 
   Понуда број 2. од 14.09.2017. године, коверта са понудом исправно затворена, 

потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. Понуђач је испунио услове 
за квалификацију али понуда није прихватљива за уговорни орган. 

  Тендерском документацијoм   на страни 7 под Е) Остали подаци, предвиђено је да уз 
понуду понуђачи  морају  доставити гаранцију  за озбиљност понуде  у износу од 
7.000,00 КМ.Понуђач ''MACOT  SOL''  д.о.о. Мостар је у понуди доставио гаранцију за 
озбиљност понуде у траженом износу, у пластифицираној (најлонској) фолији али 
отвор фолије није затворио наљепницом  на коју је требао ставити отисак печата нити 
је отвор фолије затворио јемствеником. Значи безусловна банкарска гаранција за 
озбиљност понуде мора бити издата и у понуди достављена на начин предвиђен чланом 
2. и 3. Правилника о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора 
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14), а што понуђач није урадио.Уколико гаранција за 
озбиљност понуде није достављена на начин предвиђен чланом 3.став 3. Претходно 
наведеног правилника, уговорни орган је обавезан такву понуду одбацити.  

 
 Понуда број 3. Група  понуђача ''LEGEND'' д.о.о. Источно сарајево и ''N TRADE'' д.о.о. 

Источно Сарајево 
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   Понуда број 3. од 14.09.2017. године, коверта са понудом исправно затворена, 
потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. Понуђач није испунио 
услове за квалификацију. 

  Тендерском документацијoм   на страни 5., предвиђено је да  чланови групе понуђача 
требају у понуди доставити уговор између свих чланова (који обавезују све чланове), 
којим ће један од чланова бити именован као oвлаштени представник групе понуђача, 
овлаштен да сноси одговорности и прима упутства ,,за и у име“ било којег и свих 
чланова групе понуђача. 

  Група  понуђача ''LEGEND'' д.о.о. Источно сарајево и ''N TRADE'' д.о.о. Источно 
Сарајево није доставила тражени уговор, потписан од обе стране, у форми како је 
тражено тендерском документацијом, којим ће један од чланова групе бити именован 
као овлаштени представник групе понуђача. 

 
  Наиме група  понуђача ''LEGEND'' д.о.о. Источно сарајево и ''N TRADE'' д.о.о. Источно 

Сарајево је у понуди (на страни 51. 52 и 53 ) доставила нацрт уговора о набавци соли за 
зимску службу закључен између 1. Града Бањалука, кога заступа градоначелник мр 
Игор Радојичић и 2. група  понуђача ''LEGEND'' д.о.о. Источно Сарајево и ''N TRADE'' 
д.о.о. Источно Сарајево, те исти није закључен између чланова групе понуђача нити су 
га потписала оба члана из групе већ је само потписан и овјерен од стране  ''LEGEND'' 
д.о.о. Источно сарајево а не и од стране ''N TRADE'' д.о.о. Источно Сарајево. 

 
  Уговор је истовјетан са нацртом уговора о набавци соли за зимску службу (страна  47. 

48. 49 и 50) који је уговорни орган доставио понуђачима у тендерској документацији те 
исти није регулисао ко ће од чланова групе бити именован као oвлаштени представник 
групе понуђача, овлаштен да сноси одговорности и прима упутства ,,за и у име“ било 
којег и свих чланова групе понуђача. С обзиром да се ради о преписаној форми уговора 
који је израђен од стране уговорног органа а чији је предмет набавка соли  за зимску 
службу, исти нема за предмет прописано који ће  од чланова групе бити именован као 
овлаштени представник групе понуђача те исти није потписан од стране оба члана 
групе понуђача, уговорни орган га није прихватио  те понуду групе понуђача сматра 
неприхватљивом. 

 
  Члан групе понуђача ''N TRADE'' д.о.о. Источно Сарајево, није преузео тендерску 

документацију путем портала јавних набавки а што није у складу Упутством о 
допунама упутства о условима и начину објављивања обавјештења и достављања 
извјештаја у поступцима јавних набавки у  информационом систему ''Е-набавке'' 
(„Службени гласник БиХ“ број 53/15). С обзиром да је тендерска документација 
објављена на порталу јавних набавки тендерска документација се не може достављати 
на друге начине  предвиђене чланом 55. став (1) тачка а)-ц) Закона о јавним набавкама. 

 
  Дакле, Комисија једногласно констатује да је понуђач ''БОМ - ИМПЕКС''  д.о.о. 

Бањалука, испунио услове за квалификацију и његова  понуда је   прихватљива а да су   
понуде понуђача ''MACOT  SOL''  д.о.о. Мостар и групе  понуђача ''LEGEND'' д.о.о. 
Источно Сарајево и ''N TRADE'' д.о.о. Источно Сарајево, неприхватљиве за уговорни 
орган.  
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  Рачунску контролу  извршио је, стручни члан комисије  и  констатовао да не постоји 
рачунска грешка. Комисија је окончала свој рад 22.09.2017. године. 

 
  Тендерском документацијом након почетне оцјене понуда билo је предвиђенo 

заказивање  е-аукције. С обзиром да је у предметном поступку само једна понуда 
прихватљива, е-аукција није заказивана, у складу са чланом 3. став (3) Правилника о 
начину и кориштењу е-аукције („Службени гласник БиХ“ број 66/16) и поступак је 
окончан у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама. 
 
Комисија се једногласно опредјелила за понуду  понуђача ''БОМ-ИМПЕКС''  д.о.о. 
Бањалука. Сходно томе, Комисија сматра да је наведени  понуђач компетентан, поуздан 
и способан да изврши  додијељени уговор, те је ваљало прихватити  препоруку  
Комисије,   и  донијети одлуку као у диспозитиву. 
 
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за разматрање 
жалби, Филијала у Бањалуци. Жалба се подноси путем уговорног органа – 
Градоначелника, Oдсјека за јавне набавке, у року од 10 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  
  
 
                 
 
 

 
 

 


