
 

Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 
 

 

тел:+387 51 244 400 факс: +387 51 212-526  www.banjaluka.rs.ba gradonacelnik@banjaluka.rs.ba 
 

Број: 11-Г-1384/22 

Дана,  11.04.2022.  

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14) и члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука 

(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 34/19, 23/21 и 42/21), поступајући по Рјешењу 

Канцеларије за разматрање жалби – Филијала Бања Лука, број JN2-02-07-1-717-7/22, од 

31.03.2022. године, Градоначелник Бање Луке доноси сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 
 

I 

 

Прихвата  се  приједлог Одсјека за јавне набавке о избору најповољнијег понуђача 

у поступку јавне набавке „Набавка рачунарске опреме“, број поступка 15-404-418/21. 

 

II 

 

 Утврђује се да су понуде понуђач „ELUR“ д.о.о. Кисељак, „PRIMAPROM“ д.о.о. 

Бања Лука, „EMADO“ д.о.о. Сарајево, „ALF-OM“ д.о.о. Бања Лука и „MEDIA MARKET“ 

Дејан Трбулин с.п. Приједор прихватљиве за уговорни орган, с тим што је укупна цијена 

понуде понуђача „PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука знатно већа од средстава обезбијеђених 

за јавну набавку. Понуда понуђача „INTER-COM“ д.о.о. Зеница је неприхватљива за 

уговорни орган. 

 

III      

 

Понуђач „EMADO“ д.о.о. Сарајево бира се, као најповољнији понуђач, у поступку 

јавне набавке број 15-404-418/21, јер је понудио најнижу цијену понуде у износу од 

25.038,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

IV 

 

Уговорни орган закључиће уговор о јавној набавци, са најповољнијим понуђачем 

из тачке III одлуке, под условима утврђеним у тендерској документацији.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Уговорни орган Град Бања Лука провео је отворени поступак јавне набавке 

„Набавка рачунарске опреме“, број 15-404-418/21. Обавјештење о набавци је објављено на 

порталу јавних набавки дана 18.01.2022. године под бројем 320-1-1-17-3-37/22 и у 

Службеном гласнику број 3/22, од 21.01.2022. године. Процијењена вриједност јавне 



2 

 

набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека за информатику износи 25.190,00 

КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Одлуком 

градоначелника број 11-Г-628/22 од 25.02.2022. године, понуђач „EMADO“ д.о.о. Сарајево 

изабран је као најповољнији понуђач у предметном поступку јавне набавке, јер је понудио 

најнижу цијену понуде. Дана 08.03.2022. године, уговорни орган је запримио жалбу на 

предметну одлуку, изјављену од стране четврторангираног понуђача „MEDIA MARKET“ 

Дејан Трбулин с.п. Приједор. У жалбеним наводима се наводи да уговорни орган није 

правилно утврдио чињенично стање када је све примљене понуде оцијенио као 

прихватљиве. Жалилац је навео разлоге због којих сматра да су понуде најповољнијег 

понуђача „EMADO“ д.о.о. Сарајево и другорангираног понуђача „INTER-COM“ д.о.о. 

Зеница требале бити оцијењене као неприхватљиве. Рјешењем Канцеларије за разматрање 

жалби – Филијала Бања Лука, број JN2-02-07-1-717-7/22, од 31.03.2022. године жалба је 

дјелимично усвојена. Рјешењем је усвојен један од жалбених навода због којег је понуда 

другорангираног понуђача „INTER-COM“ д.о.о. Зеница оцијењена као неприхватљива. 

Жалбени наводи у вези са најповољнијим понуђачем су оцијењени као неосновани, те је 

ова понуда и према Рјешењу КРЖ-а оцијењена као прихватљива. Имајући у виду наведено 

Одсјек за јавне набавке је предложио доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача 

„EMADO“ д.о.о. Сарајево. Уговорни орган је прихватио приједлог Одсјека и одлучио као 

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 (десет) дана од дана пријема обавјештења о исходу поступка јавне набавке. 

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  


