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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, 23/21 и 42/21), Градоначелник Бањалуке доноси 

сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

I 

      Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку „Комплетна радна униформа“ 

број јавне набавке 15-404-408/21. 

 

II 

      Утврђује се да je понудa понуђача „MILTEX“ д.о.о. Бања Лука прихватљива,  a понуда 

понуђача  „ANG“ д.о.о. Бања Лука неприхватљива за уговорни орган. 

 

III 

   „MILTEX“ д.о.о. Бања Лука бира се као најповољнији понуђач за набавку број 15-

404-408/21, јер је понудио најнижу цијену у износу од  101.417,94 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 8 дана од дана пријема обавјештења о избору, 

уговорном органу доставити документе којима доказује своју личну и финансијску 

способност. Oви документи су наведени у члану 45. став (2) и члану 47. став (1) 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 отворени поступак јавне набавке, 

број 15-404-408/21. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 

20.01.2022. године под бројем 320-1-1-20-3-39/22 и у „Службеном гласнику БиХ“ број 

04/22 од 28.01.2022. године. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за 

јавну набавку Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне 

ватрогасно-спасилачке јединице износи 87.000,00 КМ. Критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је провођење е-аукције.          
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      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) 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, не старијег од 6 мјесеци,   

г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова из члана 

47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) Закона (потписана од стране лица овлаштеног за заступање 

понуђача), 

д) 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), 

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

спецификација), 

е) докази техничке и професионалне способности, у складу с чланом 49. ЈН-а,   

ж) потписан и овјерен печатом понуђача примјерак услова уговора, 

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

и) списак повјерљивих информација, 

ј) попис докумената уз понуду, 

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

понуђача. 

 

      Дана 08.02.2022. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 

приликом констатовала да су стигле понуде сљедећих понуђача:  

  

1. „MILTEX“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде..................101.417,94 КМ са ПДВ-ом; 

 

2. „ANG“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде...........................98.397,00 КМ са ПДВ-ом. 
 

       Приликом прегледа и оцјене понуда, комисија је констатовала да је понуда понуђача 

„MILTEX“ д.о.о. Бања Лука прихватљива за уговорни орган, a да понуда понуђача  „ANG“ 

д.о.о. Бања Лука није прихватљива за уговорни орган. У тендерској документацији 

тражено је да понуђач достави узорке комплетне радне униформе истовремено са понудом 

и то: 

- за робу под редним бројем 1. техничке  спецификације «Качкет-љетни» тражено је: 

израђен од 6 дијелова назад полукружно исјечен са лајснама на којима је нашивена чичак-

трака за регулацију обима. Понуђач је понудио качкет израђен од 4 дијела без лајсни и 

шилта који нема одговарајућу форму са неодговарајућим амблемомом  Ватрогаства РС 20 

mm изнад шилта. 

- за робу под редним бројем 2.  «Капа зимска» тражено је: боја: тегет, 50% вуна; 50% 

полиестер. Понуђач је понудио капу зимску црне боје. 

- за робу под редним бројем 3. «Јакна зимска са улошком» тражено је: на лијевом рукаву 

амблем локалне самоуправе, а на десном амблем Ватрогаства РС, израђени у жакар ткању. 

Понуђач је понудио јакну зимску са улошком без ушивених амблема или чичака на оба 

рукава за постављање амблема локалне самоуправе и Ватрогаства РС. 

- за робу под редним бројем 4. «Подјакна» тражено је: Постава  је  од  мрежице.  

Предњице  су  постављене  цијелом  површином,  док  је  на  задњем  дијелу  постава  

нашивена  само  у  предјелу  сатле. Понуђач је понудио подјакну са поставом која није 

постављена са предњице већ читавом дужином на задњем дијелу подјакне. 
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- за робу под редним бројем 12. «Пелерина» тражено је: Пелерина је смјештена у торбицу 

која се помоћу гуртне са дрикерима монтира на каиш панталона. Понуђач је понудио 

пелерину без гуртни помоћу којих се монтира на каиш. 

У напомени техничке спецификације (тачка 3.) наведено је да су понуђачи дужни 

доставити: на рукавима: подјакне, блузе и кошуља дуги/кратки рукав нашити влакнасте  

траке за амблеме локалне заједнице и Ватрогаства РС, а на предњицама у висини груди 

пришити патне влакнасте  траке  димензија 135x28 mm, на које се, на  десној  страни, 

помоћу чичак траке поставља ознака имена и презимена, а на  лијевој  страни  

функционална ознака. 

Понуђач је доставио узорке, блузе, подјакне, и кошуља дуги/кратки рукав без  

одговарајућих нашивених  влакнастих  траке за амблеме локалне заједнице и Ватрогаства 

РС у складу са Правилником о униформи и функционалним ознакама ватрогасаца 

спасилаца у професионалним  ватрогасно-спасилачким јединицама ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 112/20). 

У тендерској документацији тражено је да понуђач у понуди достави извјештај о 

квалитету тканине од овлаштене акредитоване лабораторије (оригинал или овјерену 

копију), у складу са Правилником о униформама и функционалним ознакама ватрогасаца 

спасилаца у професионалним ватрогасно-спасилачким јединицама („Службени гласник 

Републике Српске“ број 112/20) за ставке у техничкој спецификацији под редним бројем: 

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12.  као и акредитацију института или установе (оригинал 

или овјерену копију). Понуђач није доставио  извјештај лабораторијске анализе за уложак 

зимске јакне. За робу под редним бројем 11. «Мајица дуги рукав – ДУКС» тражено је: 

Сировински састав: полиестер 100%, ±3%. Понуђач није доставио  извјештај 

лабораторијске анализе за наведену ставку. Понуђач је  доставио  извјештај 

лабораторијске анализе за тканину за мајицу дугих рукава – полуролка састава 95% ±3%, 

памук. Понуда није прихватљива за уговорни орган. 
 

     Стручни члан Комисије је извршио рачунску контролу достављених понуда и 

констатовао да није уочена рачунска грешка. Е-аукција није проведена јер је само једна 

понуда прихватљива, у складу са чланом 3. став (3) Правилника о условима и начину 

кориштења Е-аукције. 
  

    С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор најповољнијег 

понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је понуђач „MILTEX“ д.о.о. 

Бања Лука понудио најнижу цијену у износу од 101.417,94 КМ са ПДВ-ом, те је ваљало 

прихватити приједлог Комисије и одлучити 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 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 

 

                                                                                  Драшко Станивуковић 

 


