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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 и 23/21), Градоначелник  Бањалуке  доноси  сљедећу 

                                             

                 

О Д Л У К У 

 

I 

 

        Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „Одржавање возног парка“, број 

20-404-106/21, и поступак јавне набавке се поништава, у складу са чланом 69. став (2) тачка 

e) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. став 2. 

алинеја (5) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  

гласник Града Бањалука“ бр. 34/19 и 23/21).    
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

        Oдлуком Градоначелника број 12-Г-1383/21 од 03.06.2021. године покренут је 

поступак за јавну набавку „Одржавање возног парка“. Рјешењем Градоначелника број 12-

Г-1384/21 од 03.06.2021. године именована је Комисија за провођење поступка јавне 

набавке. Комисија за предметну јавну набавку, провела је поступак јавне набавке, 

конкурентски захтјев за достављање понуда, у складу с чланом 87. став 2. ЗЈН-а („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14). Процијењена вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву 

Службе за заједничке послове, износи 25.000,00 КМ без ПДВ-а.  Број обавјештења о 

набавци, са портала јавних набавки, је 320-7-2-78-3-77/21 од 07.06.2021. године. Број 

исправке за обавјештење о набавци, са портала јавних набавки, је 320-7-2-78-8-84/21 од 

15.06.2021. године. Предвиђено је провођење е-аукције. 

 

        Тендерском документацијом тражено је да понуда садржи сљедеће елементе: 

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) изјаву 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), 

в) овјерену фотокопију актуелног извода из судског регистра или рјешења/увјерења о 

регистрацији, у складу с чланом 46. ЗЈН-а, 

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), 

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

спецификација), 
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ђ) потписан и овјерен печатом понуђача примјерак општих и посебних услова уговора, 

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

ж) списак повјерљивих информација (уколико их има), 

з) попис докумената уз понуду, 

и) пуномоћ за лице које попуњава изјаве, уколико то лице није овлаштено за заступање 

понуђача 

  

      Дана 28.06.2021. године у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 

приликом констатовала да су стигле понуде понуђача, и то сљедећим редослиједом 

приспјећа:  

 

1. „AUTO – KOMERC V.S.“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена 

..................................................................................................119.270,70 КМ са ПДВ-ом 

2. „AUTOSERVIS I DIJELOVI –BL“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена 

..................................................................................................167.606,01 КМ са ПДВ-ом 

3. „ЛАДА АУТО“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена 

..................................................................................................105.428,49 КМ са ПДВ-ом 

4. „PIT STOP“ Дејан Лолић с.п. Бања Лука, укупна цијена 

....................................................................................................92.635,92 КМ са ПДВ-ом 

          

    Након извршене анализе и оцјене достављених понуда, Kомисија је једногласно 

констатовала да су понудe понуђача „AUTO – KOMERC V.S.“ д.о.о. Бања Лука,  

„AUTOSERVIS I DIJELOVI –BL“ д.о.о. Бања Лука и „PIT STOP“ Дејан Лолић с.п. Бања 

Лука прихватљиве за уговорни орган, с тим да је њихова вриједност знатно изнад 

процијењене вриједности прије одржавања е-аукције, као и да вриједност свих 

прихватљивих понуда прелази лимит који је одређен за врсту поступка који се проводи, 

конкурентски захтјев за достављање понуде, прије одржавања е-аукције. Цијена наведена у 

Обрасцу за понуду понуђача „PIT STOP“ Дејан Лолић с.п. Бања Лука која је прочитана на 

отварању понуда (92.635,92 КМ са ПДВ-ом) и цијена из техничке спецификације (92.869,92 

КМ са ПДВ-ом) се разликују. Тендерском документацијом у Обрасцу за понуду је 

прописано да је у оваквим случајевима релевантна цијена из техничке спецификације. 

Математичком контролом су утврђене рачунске грешке у свим прихватљивим понудама. 

Дописи путем којих је тражена и добијена сагласност за њихову исправку су саставни дио 

записника о анализи понуда број 20-404-106/21 од 05.08.2021. године.  

 

    Понуда понуђача „ЛАДА АУТО“ д.о.о. Бања Лука није прихватљива за уговорни 

орган, јер понуђач није навео јединичну цијену уградње без ПДВ-а и укупну цијену дијела 

са уградњом без ПДВ-а на 541.ставци техничке спецификације, на  35. страни његове 

понуде. Дакле, понуђач није испунио услове из тендерске документације и није поступио у 

складу с чланом 58. став 1) тачка ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

бр. 39/14), као и с чланом 5. став 2) тачке д), е) и ф) и с чланом 9. став 2) тачка ф) Упутства 

за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“ број 

90/20 и 20/15). Члан 58. став 1) тачка ц)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ бр. 39/14) гласи: „Свака понуда обавезно садржи цијену са свим елементима који је 

чине, као и потребним објашњењима, на начин како је дефинисано у тендерској 

документацији.“ Члан 5. став 2) тачке д), е) и ф) Упутства за припрему модела тендерске 

документације и понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15) гласи: „Свака ставка 

у Обрасцу за цијену понуде садржи најмање сљедећа поља којима се наводи цијена ставке 

(по јединици мјере), збирна цијена више ставки, укупна цијена ставке.“ 
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Члан 9. став 2) тачка ф) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда 

(„Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15) гласи: „Понуда садржи попуњен образац за 

цијену понуде.“ У предметној понуди није било могуће урадити контролу рачунске 

исправности. 

 

        Е-аукција је заказана 21.07.2021. године, у периоду од 11:00 до 11:30 часова. У систем 

е-набавки су унесене вриједности прихватљивих понуда, без ПДВ-а:  

 

1. „PIT STOP“ Дејан Лолић с.п. Бања Лука, укупна цијена....................................79.133,00 КМ  

2. „AUTO – KOMERC V.S.“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена.............................102.140,16 КМ  

3. „AUTOSERVIS I DIJELOVI –BL“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена ...............143.196,00 КМ  

 

        Е-аукција је започела у 11:00, а завршена у 12:00 часова. У току е-аукције понуђачи су 

подносили нове цијене 15 пута, те је коначна ранг листа сљедећа  (без ПДВ-а): 

 

1. „AUTO – KOMERC V.S.“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена...............................75.604,35 КМ  

2. „PIT STOP“ Дејан Лолић с.п. Бања Лука, укупна цијена....................................75.683,48 КМ  

3. „AUTOSERVIS I DIJELOVI –BL“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена ...............143.196,00 КМ  

  

         Имајући у виду горе наведено, понуде понуђача „AUTO – KOMERC V.S.“ д.о.о. Бања 

Лука, „PIT STOP“ Дејан Лолић с.п. Бања Лука и „AUTOSERVIS I DIJELOVI –BL“ д.о.о. 

Бања Лука су, и након одржане е-аукције, остале знатно изнад процијењене вриједности и 

изнад прописаног лимита за поступак који се проводи, конкурентски захтјев за достављање 

понуда, по члану 87. став 2. Закона о јавним набавкама - до 50.000,00 КМ за набавку робе и 

услуга („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).  

 

        Чланом 69. став 2. тачка е) Закона о јавним набавкама и чланом 26. став 2. алинеја (5) 

Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука је прописано сљедеће:  

„Уговорни орган је обавезан да  поништи поступак јавне набавке у сљедећим случајевима 

– цијене свих прихватљивих понуда су знатно веће од обезбијеђених средстава за предметну 

набавку.“   

 

       Имајући у виду наведено, Комисија је уговорном органу једногласно предложила 

доношење Одлуке о поништењу поступка јавне набавке, број 20-404-106/21. Уговорни 

орган је прихватио приједлог Комисије и одлучио као у диспозитиву. 

    

      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 5 

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 

 


