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Број: 11-Г-4607/22 

Дана,28.09.2022. 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 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 3/18 и 4/19), рјешењa Канцеларије за 

разматрање жалби Филијала Бањалука,  број JN2-02-07-1-2100-7/22 од 25.08.2022. године  и 

рјешењa Канцеларије за разматрање жалби, број JN2-02-07-1-2101-8/22 од 25.08.2022. 

године, градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 
 

 

О Д Л У К У 

 

                                                                       I 

            Одлука Градоначелника  број  11-Г-3037/22 од 11.07.2022. године, која је донесена у 

поступку јавне набавке 20-404-330/21 „Набавка компјутерског материјала“, поништава се, 

у складу са рјешењем Канцеларије за разматрање жалби Филијала Бањалука. 

       

                                                                      II 

           Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „Набавка компјутерског  

материјала“, број јавне набавке 20-404-330/21 и врши избор најповољнијег понуђача 

''КМC'' д.о.о. Бањалука, јер је исти понудио  најнижу цијену у износу од  374.258,43 

KM са ПДВ-ом. 

                                                                     III 

             Уговорни орган закључиће оквирни споразум на двије године са једним понуђачем, 

под условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења оквирног 

споразума, најповољнији понуђач из тачке II ове одлуке  је дужан, у року од 8 дана од дана 

пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказује 

своју личну и економску способност. Ови документи су наведени у члану 45. став (2) и 

члану 47. ст. (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 

 

         Одлуком Градоначелника број 12-Г-3160/21 од 22.10.2021. године, покренут је 

поступак јавне набавке „Набавка комјутерског материјала“. Рјешењем Градоначелника број 

12-Г-3161/21 од 22.10.2021. године, именовaна је Комисија за избор најповољнијег 

понуђача за предметну јавну набавку. 

         Комисија за предметну јавну набавку, провела је отворени поступак, оквирни 

споразум на двије године са једним понуђачем, број 15-404-330/21.  Обавјештење о набавци 

је објављено у Службеном гласнику БиХ, број 71/21. од 19.11.2021. године. Обавјештење о 

набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 17.11.2021. године под бројем 320-1-
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1-305-3-204/21. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку 

Службе за заједничке послове, износи  320,000,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор је 

најнижа цијена уз провођење е аукције. 

 

           Дана 05.01.2022. године у 12,40 часова Комисија је извршила отварање понуда, и том 

приликом констатовала да су пристигле  понуде следећих  понуђача: 

 

1) ''ALF-OM'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена..........................372.608,32  КМ са ПДВ-ом, 

2) ''GRAFO-KOMERC'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена.........361.078,73  КМ са ПДВ-ом, 

3)  ''КМC'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена................................374.251,41  КМ са ПДВ-ом. 

 

           Kомисија је констатовала да je  понудa понуђача ''GRAFO-KOMERC“ д.о.о. 

Бањалука, испунилa услове за квалификацију и да je прихватљивa за уговорни орган а 

понуде понуђача ''ALF-OM“ д.о.о. Бањалука и ''КМC“ д.о.о. Бањалука, нису испуниле 

услове за квалификацију и нису прихватљиве за уговорни орган. 

 

           Комисија је у свом записнику о прегледу и оцјени понуда од 29.03.2022. године, 

предложила уговорном органу да се у ''Набавци компјутерског материјала“, изврши избор 

најповољнијег понуђача) ''GRAFO-KOMERC“ д.о.о. Бањалука, јер је исти понудио најнижу 

цијену понуде у износу од 361.078,73  КМ са ПДВ-ом. Уговорни орган је такав приједлог 

комисије прихватио и донио одлуку број 11-Г-1266/22 од 04.04.2022. године. Против те 

одлуке понуђач „ALF-OM“ д.о.о. Бања Лука и ''КМC“ д.о.о. Бањалука поднијели су жалбу 

Канцеларији за разматрање жалби. Рјешењем број JN2-02-07-1-1095-7/22 од 26.05.2022 и 

рјешењем број JN2-02-07-1-1096-9/22 од 26.05.2022., Канцеларија за разматрање жалби 

Филијала у Бањалуци је усвојила жалбe поменутих понуђача, поништила одлуку о 

избору најповољнијег понуђача број 11-Г-1266/22 од 04.04.2022. године, те предмет 

вратила уговорном органу на поновни поступак.  

 

          Наведена рјешења су достављена Одсјеку за јавне набавке Градске управе Града 

Бањалука дана 03.06.2022. године, те је комисија, у складу са упутствима датим у 

образложењу рјешења, поново извршила преглед и оцјену понуда. 

 

         Aнализом понуда и слиједећи упутства и наводе Канцеларије за разматрање жалби, 

Филијала Бања Лука, утврђено је да су понуде понуђача „ALF-OM“ д.о.о. Бањалука и  

''КМC“ д.о.о. Бањалука, испуниле услове за квалификацију и да су прихватљиве за уговорни 

орган, те су испуњени услови за заказивање е-аукције. 

 

          Понуда понуђача ''GRAFO-KOMERC“ д.о.о. Бањалука, није испунила услове за 

квалификацију и неприхватљива је за уговорни орган јер није испунила услов из члана 49. 

под В) ЗЈН, јер је понуђач у понуди доставио овјерене копије превода са енглеског језика 

али није доставио оригинал или овјерене копије тражених цертификата а што није у складу 

са тендерском документацијом. 

 

          Е-аукција је заказана за 24.06.2022. године, од 14:00 до 14:30 часова. Током трајања 

е-аукције понуђачи су 6 пута подносили нову цијену понуде. Коначна ранг листа понуђача 

који су учествовали у е-аукцији изгледа:  

 

1. ''ALF-OM“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена понуде  износи............316.544,50  КМ,       

2.  ''КМC“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена понуде  износи..................316.863,04  КМ. 
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           Комисија је у свом записнику о прегледу и оцјени понуда од 04.07.2022. године, 

предложила уговорном органу да се у ''Набавци компјутерског материјала“, изврши избор 

најповољнијег понуђача) ''ALF-OM“ д.о.о. Бањалука, јер је исти понудио најнижу цијену 

понуде у износу од 370.357,06 КМ са ПДВ-ом. Уговорни орган је такав приједлог комисије 

прихватио и донио одлуку број 11-Г-3037/22 од 11.07.2022. године. Против те одлуке 

понуђач ''GRAFO-KOMERC“ д.о.о. Бањалука и ''КМC“ д.о.о. Бањалука поднијели су жалбу 

Канцеларији за разматрање жалби. Рјешењем број JN2- JN2-02-07-1-2100-7/22 од 

25.08.2022 и рјешењем број JN2-02-07-1-2101-8/22 од 25.08.2022., Канцеларија за 

разматрање жалби Филијала у Бањалуци је усвојила жалбe поменутих понуђача, 

поништила одлуку о избору најповољнијег понуђача број 11-Г-3037/22 од 11.07.2022. 

године, те предмет вратила уговорном органу на поновни поступак.  

            Наведена рјешења су достављена Одсјеку за јавне набавке Градске управе Града 

Бањалука дана 02.09.2022. године, те је комисија, у складу са упутствима датим у 

образложењу рјешења, поново извршила преглед и оцјену понуда. 

 

            Анализом понуда, те слиједећи упутства и наводе Канцеларије за разматрање жалби, 

Филијала Бања Лука, утврђено је да je понуда ''КМC“ д.о.о. Бањалука испунила услове за 

квалификацију и да је прихватљива за уговорни орган.  

 

           Пoнуде понуђача „ALF-OM“ д.о.о. Бањалука и  ''GRAFO-KOMERC“ д.о.о. Бањалука, 

нису испуниле услове за квалификацију и неприхватљиве су за уговорни орган из сљедећих 

разлога: 

        Понуђач „ALF-OM“ д.о.о. Бањалука није испунио квалификациони услов из члана 49. 

под В) ЗЈН, односно у својој понуди је доставио непотпуне доказе односно доставио само 

дио докумената.Као доказ  задовољавања захтјеваних карактеристика ISO 19752, односно 

ISO 19798 понуђач „ALF-OM“ д.о.о. Бањалука, доставио је само прве двије странице 

документа Тест репорт (Извјештај о тестирању) ISO 19752 и прве двије странице  Тест 

репорт (Извјештај о тестирању) ISO 19798. Значи извјештај о тестирању  није достављен  у 

цијелости, што документ не чини комплетним, те исти није у складу са ТД-ом. 

  

           Понуда понуђача ''GRAFO-KOMERC“ д.о.о. Бањалука, није испунила услове за 

квалификацију и неприхватљива је за уговорни орган јер није испунила услов из члана 49. 

под В) ЗЈН, јер је понуђач у понуди доставио овјерене копије превода са енглеског језика 

али није доставио оригинал или овјерене копије тражених цертификата а што није у складу 

са тендерском документацијом. 

 

          Дописом од 13.09.2022. године, oд понуђача чије понуда је прихватљива ''КМC“ д.о.о. 

Бањалука, тражено је продужење гаранције за озбиљност понуде и продужење рока важења 

понуде, те да исту доставе  најкасније до 19.09.2022. године, на протокол уговорног органа 

у канцеларију 14.  Понуђач ''КМC“ д.о.о. Бањалука је у форми банкарске гаранције за 

озбиљност понуде доставио исту дана 15.09.2022. године на протокол уговорног органа. 

Претходно наведени понуђач је доставио изјаву у којој наводи да  продужава рок важења 

понуде до 15.11.2022. године.  

 

               Предвиђена је е-аукција али с обзиром да је само једна понуда прихватљива иста  није 

ни заказивана. 
 

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

понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је ''КМC“ д.о.о. Бањалука, 

понудио 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      

   

 

 


