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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-1832/17 
Дана, 14.06.2017. године 
 

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 и 3/17), Градоначелник 
Бањалуке доноси  сљедећу 

 
О Д Л У К У 

 
I 

Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „Набавка рачунарске 
опреме“, број јавне набавке 20-404-128/17. 

 
II 

            Сљедеће достављене понуде су прихватљиве за уговорни орган, „R & S“ 
д.о.о. Сарајево (уз напомену да је цијена понуде знатно већа од обезбјеђених 
средстава), „PRINTEX“ д.о.о. Сарајево, „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бањалука (уз 
напомену да је цијена понуде знатно већа од обезбјеђених средстава), 
„ИНФОРМАТИКА“ а.д. Београд (уз напомену да је цијена понуде знатно већа од 
обезбјеђених средстава), „PROINTER ITSS“ д.о.о. Бањалука (уз напомену да је 
цијена понуде знатно већа од обезбјеђених средстава). Остале понуде, „ELUR“ 
д.о.о. Кисељак,  „RSCOM“ д.о.о. Бањалука и „CENTRONIX“ д.о.о. Бањалука нису 
прихватљиве.  

                                                           III 
 „PRINTEX“ д.о.о. Сарајево бира се као најповољнији понуђач, јер је 

понудио најнижу цијену у износу од  99.148,14 КМ са ПДВ-ом.  
 
                                                                       IV  
            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под 
условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, 
најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 10 дана од дана 
пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима 
доказује своју личну способност, ови документи су наведени у члану 45. став (2) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). Најповољнији 
понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених 
докумената, с тим што ови документи не смију бити старији од три мјесеца 
рачунајући од дана подношења понуде, односно од 16.05.2017. године.      

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Набавка рачунарске опреме“, именована 
рјешењем Градоначелника, број 12-Г-1014/17 од 21.04.2017. године, провела је 
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отворени поступак јавне набавке број 20-404-128/17. Обавјештење о набавци је 
објављено на порталу јавних набавки дана 28.04.2017. године под бројем 320-1-1-
97-3-87/17, а у Службеном гласнику БиХ број 32/17 од 05.05.2017. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека 
за информатику износи 85.000,00 КМ. Није предвиђено закључење оквирног 
споразума. 
 
           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 d) Закона (потписана 
од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног 
органа, градски/општински орган управе или нотар), 
в) овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, или 
рјешења градског/општинског органа управе о дозволи за обављање дјелатности, 
не старијег/старије од 6 мјесеци,   
г) потписан и овјерен 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) попуњен образац за цијену понуде (техничка спецификација), 
ђ) докази техничке и професионалне способности под А) и Б), 
е) потписан примјерак општих и посебних услова уговора, 
ж) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
з) списак повјерљивих информација, 
и) попис докумената уз понуду, 
ј) пуномоћ за лице које попуњава наведене изјаве, уколико то лице није овлаштено 
за заступање понуђача. 
 
         Дана 16.05.2017. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и 
том приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде:  
 
1) „ELUR“ д.о.о. Кисељак, укупна цијена.............................96.273,45 КМ са ПДВ-ом,  
 
2) „R & S“ д.о.о. Сарајево, укупна цијена............................111.296,36 КМ са ПДВ-ом, 
 
3) „PRINTEX“ д.о.о. Сарајево, укупна цијена.......................99.148,14 КМ са ПДВ-ом, 
 
4) „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена..........107.184,87 КМ са ПДВ-ом, 
 
5) „ИНФОРМАТИКА“ а.д. Београд, укупна цијена...........125.800,98 КМ са ПДВ-ом, 
 
6) „RSCOM“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена........................88.940,55 КМ са ПДВ-ом, 
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7) „CENTRONIX“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена.............124.036,38 КМ са ПДВ-ом, 
 
8) „PROINTER ITSS“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена.......106.022,66 КМ са ПДВ-ом. 
 
            Разматрајући понуде, комисија је утврдила да су сљедеће понуде 
прихватљиве за уговорни орган, „R & S“ д.о.о. Сарајево (уз напомену да је цијена 
понуде знатно већа од обезбјеђених средстава), „PRINTEX“ д.о.о. Сарајево, 
„ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бањалука (уз напомену да је цијена понуде знатно већа од 
обезбјеђених средстава), „ИНФОРМАТИКА“ а.д. Београд (уз напомену да је цијена 
понуде знатно већа од обезбјеђених средстава), „PROINTER ITSS“ д.о.о. Бањалука 
(уз напомену да је цијена понуде знатно већа од обезбјеђених средстава). Остале 
понуде, „ELUR“ д.о.о. Кисељак,  „RSCOM“ д.о.о. Бањалука и „CENTRONIX“ д.о.о. 
Бањалука нису прихватљиве.  
 
             Понуда „ELUR“ д.о.о. Кисељак није прихватљива. У тендерској 
документацији је постављен услов техничке и професионалне способности, који 
гласи : „да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом испоруке рачунарске опреме, у задње 3 године, у укупној вриједности 
од најмање 85.000,00 КМ“. Доказ за овај услов гласи : списак извршених уговора уз 
потврду о њиховој реализацији, коју издаје друга уговорна страна. Потврда о 
уредно извршеним уговорима мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредно извршеним уговорима. На 
страни понуде 16 је достављена потврда наручиоца посла „ECO-KW“ д.о.о. 
Кисељак, у којој се наводи да је „ЕLUR“ д.о.о. Кисељак реализовало уговор са 
предметом набавка, испорука и уградња опреме за изградњу соларне фотонапонске 
електране снаге 15 kW (информатичка опрема, соларни панели, инвертори и др.), у 
вриједности од 340.000,00 КМ без ПДВ-а. Вријеме извршења уговора је од 
29.09.2015. до 05.09.2016. године, а мјесто извршења уговора је Кисељак. Предмет 
ове јавне набавке је набавка рачунарске опреме, па је услов за квалификацију 
понуђача везан за раније искуство понуђача у испоруци рачунарске опреме, у 
задње три године, у вриједности од најмање 85.000,00 КМ. На потврди наручиоца 
посла, на страни 16 понуде, наведен је предмет уговора испорука информатичке 
опреме, соларних панела, инвертора и др, у вриједности од 340.000,00 КМ без 
ПДВ-а. У потврди се не наводи вриједност испоручене информатичке опреме. 
Испорука соларних панела, инвертора и др. није од значаја за оцјену техничке и 
професионалне способности у овом поступку јавне набавке. У складу с чланом 48. 
став (5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одсјек за 
јавне набавке је писменим путем затражио од понуђача појашњење потврде, 
односно да се понуђач изјасни у погледу вриједности испоручене информатичке 
опреме и да наведе спецификацију исте.  Дана 30.05.2017. године, понуђач је 
доставио појашњење потврде у којем је навео да по уговору којег је реализовао са 
„ECO-KW“ д.о.о. Кисељак није било испоруке рачунарске опреме у висини 
85.000,00 КМ. На страни 17 понуде налази се потврда наручиоца посла „INOMA“ 
д.о.о. Кисељак, према којој је понуђач „ЕLUR“ д.о.о. Кисељак испоручио 
рачунарску опрему у 2016. години, у вриједности од 29.022,45 КМ. Дакле, према 
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достављеним потврдама, понуђач није испунио услов за квалификацију који је 
наведен у тендерској документацији, извршен 1 уговор у вриједности 85.000,00 
КМ, са предметом испоруке рачунарске опреме.  
 
            Понуда „RSCOM“ д.о.о. Бањалука није прихватљива. У техничкој 
спецификацији (анекс 5 тендерске документације) за ставке 1 и 2 (рачунари) је 
тражено да понуђена роба треба да буде «brand name» тј. да се очекује да понуђач 
понуди опрему свјетског реномираног произвођача. На страни 15. i 16. понуде 
детаљно су специфициране ставке 1 и 2, али оне не испуњавају захтјев да је опрема 
brand name  у смислу да су понуђени модели (MSG Trek  A-0358, односно MSG 
Trek A-0359) у цјелини од једног – реномираног произвођача. Анализом је 
утврђено да су понуђени рачунари практично скуп елемената различитих 
произвођача. Тако су нпр. кућиште, миш и тастаура M SAN произвођача, док је 
понуђени монитор od произвођача AsusTek Computer Inc.. Оваква понуда се у том 
смислу не може сматрати тенички задовољавајућом.  

   

MSG Trek A-0358 / MSG Trek A-0359 

Šifra Tip Naziv kompomente Proizvođač 

151282 Kućište CAS MSI HELIOS III 500 M SAN Grupa 

160311 Miš MS MSI MS-01 M SAN Grupa 

161053 Tastatura 
KB MSI KB-ALPHA USB 
žičana tipkovnica crna 

M SAN Grupa 

222008 Monitor 
MON 22 AS VS228DE Full 
HD 

AsusTek Computer Inc. 

 

            Наведене компоненте су исте за оба модела.  
 
            Понуда „CENTRONIX“ д.о.о. Бањалука није прихватљива. У тендерској 
документацији је постављен услов техничке и професионалне способности, који 
гласи : „да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом испоруке рачунарске опреме, у задње 3 године, у укупној вриједности 
од најмање 85.000,00 КМ“. Доказ за овај услов гласи : списак извршених уговора уз 
потврду о њиховој реализацији, коју издаје друга уговорна страна. Потврда о 
уредно извршеним уговорима мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредно извршеним уговорима. 
Понуђач није доставио ниједну потврду наручиоца посла о уредно извршеним 
уговорима.  
 
            С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор 
најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је 
понуђач „PRINTEX“ д.о.о. Сарајево, понудио најнижу цијену, те је ваљало 
прихватити приједлог Комисије и одлучити као у диспозитиву.  
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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 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 с.р.  
 
 


