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      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“ бр. 34/19), Градоначелник Бањалуке доноси  сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

I 

      Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Одржавање софтвера за писарницу и 

припадајућих модула“, број 20-404-10/21. 

 

II 

      Понуда понуђача „Мega computer engineering“ д.о.о. Београд је прихватљива за уговорни 

орган. 

 

III 

      „Мega computer engineering“ д.о.о. Београд бира се као најповољнији понуђач, јер је 

понудио најнижу цијену у износу од 10.341,00 КМ без ПДВ-а.  

 

IV 

      Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима 

утврђеним у тендерској документацији. 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.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Комисија за предметну јавну набавку, провела је преговарачки поступак без 

објављивања обавјештења о набавци, број 20-404-10/21. Градска управа Града Бања Лука је 

у току 2004. године провела јавну набавку софтвера за писарницу и склопила уговор са 

фирмом „Мega computer engineering“ д.о.о. Београд број 07/1-Г-1145/04 за модул Хермес – 

модул писарница и органи рјешавања. Уговором из 2020. године набављен је и додатни 

модул овог система – Књига улазних фактура, која је интегрисана са постојећим 

апликативним рјешењем (писарницом). Овом јавном набавком обједињене су набавке 

услуге одржавања наведених модула. С обзиром да се сви предметни софтвери активно 

користе у свакодневном раду различитих организационих јединица Градске управе Града 

Бања Лука, ради обезбјеђења континуитета пословних процеса који су подржани овим 

апликацијама, неопходно је уговорити одржавање предметних софтвера. Предмет ове јавне 

набавке је одржавање предметних софтвера. С обзиром да ауторска фирма има право 
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ексклузивности у смислу интелектуалних, економских и ауторских права, за набавку услуга 

одржавања овог софтвера може се ангажовати једино фирма „Мega computer engineering“ 

д.о.о. Београд, те је проведен преговарачки поступак.  
 

       Позив за преговарање је упућен привредном субјекту „Мega computer engineering“ д.о.о. 

Београд дана 16.02.2021. године. Дана 16.02.2021. године, Одсјек за јавне набавке је позив 

за подношење понуде објавио на званичној страници Градске управе Града Бањалука, у 

складу с чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 

39/14), те га учинио доступним за све остале заинтересоване привредне субјекте. 

      

       Процијењена вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека за 

информатику, износи 11.000,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је најнижа цијена.  

   

      Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 

а) 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 

одговорног лица понуђача и овјерена од стране надлежног органа – градски/општински 

орган управе или нотар), 

в) овјерена фотокопија актуелног извода из судског регистра, у складу с чланом 46. ЗЈН-а,   

г) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране 

одговорног лица понуђача и овјерена од стране надлежног органа градски/општински орган 

управе или нотар), 

д) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача Образац за цијену понуде (техничка 

спецификација),  

ђ) потписани и овјерени печатом понуђача Општи и посебни услови за закључивање 

уговора, 

е) списак повјерљивих информација, 

ж) попис докумената уз понуду, 

з) овлаштење/пуномоћ за лице које попуњава изјаве из члана 45. и 52. ЗЈН-а, уколико то 

лице није овлаштено за заступање понуђача, 

и)  потписан и овјерен печатом понуђача Опис услуге - одржавање софтвера за писарницу 

и припадајућих модула. 

 

      Рок за подношење понудa је истекао 04.03.2021. године у 12:00 часова, а достављена је 

понуда понуђача „Мega computer engineering“ д.о.о. Београд, која је отворена у 12:40 часова.  

 

     Укупна вриједност понуде износи 10.341,00 КМ без ПДВ-а.  

   

     Представник понуђача није присуствовао отварању понуде и преговарању. 
          
     Будући да је понуђач „Мega computer engineering“ д.о.о. Београд доставио понуду у 

складу са условима из тендерске документације, Комисија је исту оцијенила као 

прихватљиву и једногласно предложила уговорном органу доношење одлуке о избору. 

Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије и одлучио као у диспозитиву. 
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      Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за разматрање 

жалби, Филијала Бањалука, 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.    

 

 

 

 

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

 

 

   Драшко Станивуковић 


