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Број: 11-Г-3603/22 
Дана, 09.08.2022. године 
 

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 број 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  „Набавка навалног ватрогасног 
возила“ , број јавне набавке 15-404-58/22. 

 
II     

             Понуда групе понуђача „ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Лакташи и „WEBO MARIBOR“ д.о.о. 
Марибор је прихватљива за уговорни орган, док понуда друге групе понуђача „SLT“ д.о.о. 
Зеница и „ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. Београд, није прихватљива.  
 

III 
            Група понуђача ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Лакташи (водећи члан групе) и „WEBO 
MARIBOR“ д.о.о. Марибор, бира се као најповољнији понуђач, јер је ова група понуђача 
понудила најнижу цијену у износу од 830.466,00 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 (сви чланови групе понуђача) је дужан, у року од 8 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. У 
остављеном року је дужан доставити овјерену фотокопију биланса успјеха за 2021. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Набавка навалног ватрогасног возила“,  именована 
рјешењем градоначелника, број 11-Г-670/22 од 28.02.2022. године, провела је отворени 
поступак јавне набавке број 15-404-58/22. Обавјештење о набавци је објављено на порталу 
јавних набавки дана 21.04.2022. године под бројем 320-1-1-233-3-176/22, а у Службеном 
гласнику БиХ број 26/22 од 29.04.2022. године. Исправка обавјештења о набавци је 
објављена на порталу јавних набавки дана 13.07.2022. године, под бројем 320-1-1-233-8-
261/22, а у Службеном гласнику БиХ 48/22 од 22.07.2022. године. Процијењена вриједност 



2 

 

јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека за послове цивилне заштите и 
професионалне територијалне ватрогасне јединице износи 650.000,00 КМ без ПДВ-а. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је провођење 
е-аукције. 
 
            Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 
 

1) Образац за понуду,  

2) Образац за цијену понуде – технички опис и техничка спецификација, 

3) Образац повјерљивих информација (уколико их понуђач има), са наводима о 
повјерљивим информацијама ако их има, или са изјашњењем да нема повјерљивих 
информација, потписан и овјерен од стране понуђача у складу са формом која је дата 
у Анексу 3 ове тендерске документације. Уколико понуђач не достави овај образац, 
или га достави непопуњеног сматраће се да понуда не садржи повјерљиве информације 
и неће бити одбачена;  

4)  Изјаву о испуњавању услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) ЗЈН,  

5)  Доказ о регистрaцији, способности обављања професионалне дјелатности, члан 46. 
ЗЈН,  

6)  Изјава o испуњености услова из члана 47. став (1) тачке од а) до д) и (4) ЗЈН и 
фотокопија биланса успјеха за 2021. годину, 

7)  Докази техничке и професионалне способности, из члана 49. ЗЈН, како је горе 
наведено,    

8)  Изјаву у вези са чланом 52. став (2) ЗЈН,   

9)  Потписан и овјерен печатом понуђача примјерак услова уговора,   

10) Оригинал или овјерена копија овлаштења/пуномоћи (копија овјерена код органа 
надлежног за овјеру докумената, орган управе или нотар) понуђача за подносиоца 
понуде (уколико је потписник понуде и изјава у склопу понуде лице овлаштено по 
пуномоћи од стране овлаштеног заступника понуђача);   

11) Овлаштење/овлаштења којим/а чланови групе понуђача овлашћују водећег члана 
групе понуђача да ту групу представља у току поступка набавке, у случају да понуду 
доставља група понуђача,  

12) гаранција за озбиљност понуде у износу од 6.500,00 КМ,    

13) изјава о гарантном року на шасију и надоградњу возила,  

14) попис аката уз понуду.  

          Дана 25.07.2022. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде :  
 
1) група понуђач „SLT“ д.о.о. Зеница и „ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. Београд, 
укупна цијена............................................................760.500,00 КМ са ПДВ-ом,  
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2) група понуђача „ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Лакташи и „WEBO MARIBOR“ д.о.о. Марибор, укупна 
цијена...........................................................................830.466,00 КМ са ПДВ-ом.  
 
        Разматрајући понуде, комисија је констатовала да је једна понуда прихватљива, и то  
група понуђача „ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Лакташи и „WEBO MARIBOR“ д.о.о. Марибор. Понуда 
групе понуђача „SLT“ д.о.о. Зеница и „ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. Београд  није 
прихватљива. У тендерској документацији је одређен услов за квалификацију по питању 
техничке и професионалне способности под тачком А) који гласи : да је понуђач имао 
успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са предметом испоруке ватрогасног 
возила или по предмету сличног уговора, у задње 3 године од објављивања обавјештења о 
набавци, или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач 
регистрован, односно почео да ради прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 
650.000,00 КМ без ПДВ-а. Доказ за овај услов је списак извршених уговора и потврда друге 
уговорне стране. На страни понуде 117 је достављен списак извршених уговора, а на страни 
119 је достављена потврда друге уговорне стране „ПРО ТЕНТ“ д.о.о. Београд. На потврди 
стоји да је „ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. Београд испоручио 3 (три) ватрогасна 
возила, и то 2 (двије) ватрогасне аутоцистерне са ватрогасно спасилачком опремом и 1 
(једно) навално ватрогасно возило са ватрогасно спасилачком опремом. Наведена 3 (три) 
ватрогасна возила су испоручена по уговору број Е-78-151/2021 од 16.09.2021. године. 
Укупна вриједност свих испоручених возила износи 98.580.000,00 динара са урачунатим 
порезом на додату вриједност. Овај услов за квалификацију понуђач није испунио, јер у 
тендерској документацији стоји да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији једног 
уговора са предметом испоруке ватрогасног возила у вриједности од 650.000,00 КМ. 
Услов за квалификацију се односи на испоруку једног ватрогасног возила, јер је код 
одређивања услова за квалиикацију кориштена једнина „...испоруке ватрогасног возила..“, 
и у вриједности од 650.000,00 КМ. Код одређивања овог услова за квалификацију није 
употребљена формулација „у укупној вриједности од 650.000,00 КМ“, што би упућивало да 
се услов односи на испоруку више возила. На спорној потврди стоји да је члан групе 
„ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. Београд успјешно реализовао један уговор са 
предметом испоруке три ватрогасна возила у укупној вриједности од 98.580.000,00 динара 
са урачунатим порезом на додату вриједност. На потврди друге уговорне стране „ПРО 
ТЕНТ“ д.о.о. Обреновац није наведена појединачна вриједност сваког од три ватрогасна 
возила, што је од суштинског значаја за оцјену да ли понуђач испуњава прописани услов за 
квалификацију. На списку извршених уговора члан групе „ВАТРОСПРЕМ 
ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. Београд наводи да је вриједност навалног ватрогасног возила са 
ватрогасно спасилачком опремом износила 29.150.000,00 РСД без ПДВ-а, а да је вриједност 
два ватрогасна возила – ватрогасна аутоцистерна са ватрогасно спасилачком опремом 
53.000.000,00 РСД без ПДВ-а. Према курсу Централне банке БиХ на дан отварања понуда, 
вриједност навалног ватрогасног возила са ватрогасно спасилачком опремом износи цца 
483.890,00 КМ (29.150.000,00 РСД), а вриједност два ватрогасна возила – ватрогасна 
аутоцистерна са ватрогасно спасилачком опремом износи цца 879.800,00 КМ (53.000.000,00 
РСД).  
 
         У техничкој спецификацији (образац за цијену понуде) тачка 3., Резервоар за воду, у 
задњој реченици тражено је да понуђачи у понуди доставе потврду да је резервоар  GRP 
погодан за превоз питке воде. Члан групе понуђача „ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. 
Београд у понуди није доставио потврду да је резервоар GRP погодан за превоз питке воде, 
већ је доставио властиту изјаву да ће испоручити ватрогасно возило чији резервоар је 
направљен од GRP, који је погодан за превоз питке воде, те да ће ако буде изабран као 
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најповољнији понуђач доставити атест да је резервоар сигуран за превоз питке воде. 
Потврду којом се доказује да је резервоар направљен од GRP, погодан за превоз питке воде, 
понуђачу треба да изда независно тијело (лабораторија), а не да понуђач напише да ће 
испоручити ватрогасно возило чији је резервоар направљен од GRP, те да документ наслови 
као „потврда“.   
 
         У техничком опису тачка 2. НАДОГРАДЊА НАВАЛНОГ ВОЗИЛА Надоградња - 
резервоара за воду, пјену и пумпа средњег и високог притиска. Понуђач није навео назив 
произвођача  пумпе (како би се утврдило да ли пумпа одговара траженим 
карактеристикама). Пумпа је један од кључних дијелова ватрогасног возила. Избор шасије 
возила и врста пумпе су најбитни при избору понуде. За опрему која се уграђује у возилима, 
понуђач није доставио каталог који доказује назив произвођача опреме која се уграђује у 
навално ватрогасно возило (да би се утврдило да ли опрема одговара траженим 
карактеристикама). Слика понуђеног возила не одговара навалном ватрогасном возилу које 
је тражено предметном набавком. Испод слика возила (стране понуде 153-159) понуђач је 
уписао „фотографија сличног возила“.  
 
         Подаци из понуде о водећем члану групе понуђача се не подударају са подацима на 
порталу јавних набавки. У понуди стоји да је водећи члан групе понуђача „SLT“ д.о.о. 
Зеница (адреса Ивана Цанкара 20). Претрагом на порталу јавних набавки не може се 
пронаћи корисник система е-набавке под називом „SLT“ д.о.о. Зеница, већ се претрагом 
може пронаћи корисник „SLT“ д.о.о. Илиџа (адреса Лужанско поље 7). Чланом 3. став (1) 
Упутства о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у 
поступцима јавних набавки у информационом систему е-набавке („Службени гласник БиХ“ 
број 90/14 и 53/15) је приписано сљедеће : „Корисник система е-набавке је дужан прије 
почетка кориштења система извршити регистрацију на начин да попуни одговарајућу 
регистрацијску форму. Након попуњавања регистрацијске форме генерисаће се 
одговарајући образац, који корисник штампа, те са потписом одговорне особе, отиском 
печата и одговарајућим прилогом доставља Агенцији за јавне набавке“. У ставу (2) истог 
члана стоји сљедеће : „Регистрацијски образац минимално садржи сљедеће податке о 
кориснику система е-набавке: а) назив, б) ИДБ/ЈИБ, ц) ниво (за уговорни орган), д) 
дјелатност, е) локацију, ф) контакт податке, г) податаке о оператеру. Корисник система е-
набавке је одговоран за тачност података“. Као што је наведено, у информационом 
систему е-набавке не постоји корисник под називом „SLT“ д.о.о. Зеница, већ постоји 
корисник под називом „SLT“ д.о.о. Илиџа. Ако се ради о истом привредном субјекту 
(кориснику система е-набавке) за њега није уписана промјена података, у складу с чланом 
5. став (2) наведеног Упутства, јер је корисник система (понуђач) одговоран за тачност и 
подударност података објављених у информационом систему е-набавке, и података које 
корисник система (као понуђач) наведе о себи у писаној понуди, након што се региструје у 
систему е-набавке. Е-аукција није одржана, јер је достављена једна прихватљива понуда.      
 
           С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор најповољнијег 
понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је група понуђача „ЕКО-БЕЛ“ 
д.о.о. Лакташи и „WEBO MARIBOR“ д.о.о. Марибор, понудила 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 
 
                                                                                 Драшко Станивуковић с.р. 
           
 


