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Број: 11-Г-37/23 

Дана, 05.01.2023.   

 

На основу члана 70. и члана 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), Градоначелник Бање Луке доноси 

 

 

О Д Л У К У 
 

I 

 

Поништава се поступак јавне набавке „Увезивање ватрогасних домова оптичким 

каблом“, број поступка 15-404-543/22, јер ниједна од примљених понуда није 

прихватљива за уговорни орган. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком градоначелника број 11-Г-5272/22 од 10.11.2022. године покренут је 

поступак јавне набавке „Увезивање ватрогасних домова оптичким каблом“. Рјешењем 

градоначелника број 11-Г-5273/22 од 10.11.2022. године именована је Комисија за јавну 

набавку, која је провела отворени поступак јавне набавке број 15-404-543/22. Обавјештење 

о набавци објављено је на порталу јавних набавки дана 23.11.2022. године, под бројем 

320-1-3-580-3-417/22. Сажетак обавјештења о набавци објављен је у Службеном гласнику 

БиХ, број 77/22, од 28.11.2022. године. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

најнижа цијена. Процијењена вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну 

набавку Одсјека за пословe цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасно-

спасилачке јединице износи 125.000,00 КМ. Предвиђено је провођење е-аукције.  

            

Тендерском документацијом је тражено да понуђач достави сљедеће доказе: 

 

1. попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за понуду, 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; 

2. изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од a) до д) ЗЈН (потписана 

од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног 

органа, општински/градски орган управе или нотар); 

3. докази предвиђени чланом 46. ЗЈН; овјерена фотокопија актуелног извода из 

судског регистра (за правна лица), односно рјешења о регистрацији или увјерења о 

активном статусу (за физичка лица); 
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4. изјава o испуњености услова из члана 47. став (1) тачке од а) до д) и (4) ЗЈН и 

фотокопија биланса успјеха за 2021. годину; 

5. докази техничке и професионалне способности како је тражено, а у складу са 

чланом 51. ЗЈН; 

6. изјава у вези са чланом 52. став (2) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног за 

заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, општински/градски 

орган управе или нотар); 

7. попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача предмјер  радова; 

8. потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора; 

9. списак повјерљивих информација (ако их има); 

10. датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача; 

11. попис докумената уз понуду; 

12. овлаштење или пуномоћ за лице које попуњава обрасце изјава уколико исто није 

законски овлаштено за заступање понуђача: 

13. гаранција за озбиљност понуде у износу од 1.250,00 КМ 

 

           Рок за достављање понуда истекао је 13.12.2022. године у 12:00 часова. Истога дана 

у 12:40 часова Комисија за јавну набавку обавила је јавно отварање понуда и том 

приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде (цијене у КМ са ПДВ-ом): 

 

Р.бр. Понуђач Цијена 

1.  „KONEKTA INŽENJERING“  д.о.о. Бања Лука 225.745,89 

2.  „ROAMING NETWORKS“ д.о.о. Бања Лука 183.371,50 

3.  „G&T INŽENJERING“ д.о.о. Бања Лука  205.628,69 

4.  „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука 204.760,99 

 

Дана 19.12.2022. године Комисија за јавну набавку је приступила анализи и оцјени 

достављених понуда и том приликом установила сљедеће: 

 

Понуда број 1 „KONEKTA INŽENJERING“  д.о.о. Бања Лука, од 09.12.2022. 

године; коверта са понудом је исправно затворена и запечаћена. Понуда је неприхватљива 

за уговорни орган. Анализом и оцјеном достављене понуде Комисија за јавну набавку је 

установила да је понуђач доставио све документе прописане тендерском документацијом. 

Међутим, гаранција за озбиљност понуде није упакована на начин прописан Правилником 

o форми гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора (Службени гласник БиХ, број 

90/14). Чланом 3. став (1) Правилника прописано је. „Гаранција за озбиљност понуде 

доставља се у оригиналу, у затвореној пластичној фолији (која се нпр. на врху затвори 

наљепницом на којој је стављен печат понуђача или се отвор на фолији затвори 

јамствеником, а на мјесто везивања залијепи наљепница и отисне печат понуђача) и 

увезана у цјелину чини саставни дио понуде.“ Чланом 3. став (3) Правилника прописано 

је: „Уколико гаранција за озбиљност понуде није достављена на прописан начин, сходно 

ставу (1) овог члана, уговорни орган је обавезан такву понуду одбацити.“ Понуђач је 

доставио гаранцију у пластичној фолији која није на врху залијепљена, запечаћена нити 

обезбијеђена на било који начин. Такође, у гаранцији се не наводи тачан назив предмета 
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јавне набавке, а рок важења гаранције је краћи од рока важења понуде. Имајући у виду 

наведене одредбе Правилника o форми гаранције за озбиљност понуде и извршење 

уговора Комисија за јавну набавку је једногласно оцијенила да је понуда понуђача 

„KONEKTA INŽENJERING“  д.о.о. Бања Лука неприхватљива за уговорни орган. 

 

Понуда број 2 „ROAMING NETWORKS“ д.о.о. Бања Лука, од 13.12.2022. године; 

коверта са понудом је исправно затворена и запечаћена. Понуда је неприхватљива за 

уговорни орган. Анализом и оцјеном достављене понуде Комисија за јавну набавку је 

установила да је понуђач доставио све документе прописане тендерском документацијом. 

Међутим, потврда о успјешно реализованим уговорима, која је тражена као доказ 

техничке и професионалне способности, не садржи све елементе прописане чланом 48. 

став (3) Закона о јавним набакама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22). 

Поменутом одредбом ЗЈН прописано је: „Потврда о уредно извршеним уговорима мора 

садржавати сљедеће податке: а) назив и сједиште уговорних страна или привредних 

субјеката; б) предмет уговора; ц) вриједност уговора; д) вријеме и мјесто извршења 

уговора; е) наводе о уредно извршеним уговорима.“ Понуђач је на страни 29. понуде 

доставио потврду о уредно извршеном уговору, број 01-03-56816/22, од 02.11.2022. 

године, aли иста не садржи податке о времену и мјесту извршења уговора. Приликом 

обављања рачунске контроле понуда, стручни члан Комисије установио је да достављени 

образац за цијену (прдмјер и предрачун радова) није саобразан обрасцу који је уговорни 

орган објавио на порталу јавних набавки. Имајући у виду наведено, Комисија за јавну 

набавку је једногласно оцијенила да је понуда понуђача „ROAMING NETWORKS“ д.о.о. 

Бања Лука неприхватљива за уговорни орган. 

 

Понуда број 3 „G&T INŽENJERING“ д.о.о. Бања Лука, од 13.12.2022. године; 

коверта са понудом је исправно затворена и запечаћена. Понуда је неприхватљива за 

уговорни орган. Анализом и оцјеном достављене понуде Комисија за јавну набавку је 

установила да је понуђач доставио све документе прописане тендерском документацијом. 

Понуђач је на страни 67. ставка 25. предмјера и предрачуна радова (образац за цијену 

понуде) вршио исправку јединичне цијене, а да исту није овјерио потписом нити печатом, 

нити је назначен датум вршења исправке. Тендерском документацијом у дијелу Г) Подаци 

о понуди- Начин достављања понуде прописано је: „Исправке цијена или других 

података: Све исправке уписаних цијена, као све остале исправке које понуђач врши, 

морају бити овјерене потписом и печатом понуђача, уз назнаку датума када је исправка 

вршена.“  Такође, у гаранцији за озбиљност понуде коју је понуђач доставио није назначен 

назив предмета јавне набавке. Сходно наведеноме, Комисија за јавну набавку је 

једногласно оцијенила да је понуда понуђача „G&T INŽENJERING“ д.о.о. Бања Лука 

неприхватљива за уговорни орган. 

 

Понуда број 4 „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука, од 13.12.2022. године; коверта 

са понудом је исправно затворена и запечаћена. Понуда је неприхватљива за уговорни 

орган. Анализом и оцјеном достављене понуде Комисија за јавну набавку је установила да 

је понуђач доставио све документе прописане тендерском документацијом. Међутим, 

потврда о упсјешно реализованим уговорима, која је тражена као доказ техничке и 

професионалне способности, не садржи све елементе прописане чланом 48. став (3) 

Закона о јавним набакама („Службени гласник БиХ“, број 39/14). Поменутом одредбом 

ЗЈН прописано је: „Потврда о уредно извршеним уговорима мора садржавати сљедеће 

податке: а) назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката; б) предмет 

уговора; ц) вриједност уговора; д) вријеме и мјесто извршења уговора; е) наводе о уредно 

извршеним уговорима.“ Понуђач је на страни 25. понуде доставио потврду о уредно 
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извршеном уговору, број 01-03-64008/22, од 12.11.2022. године, aли иста не садржи 

податке о времену и мјесту извршења уговора. Понуђач на властитој изјави – списку 

извршених уговора наводи мјесто и вријеме извршења истих, али ови подаци нису 

наведени на потврди друге уговорне стране како је прописано одредбама чл. 48. став (3) 

ЗЈН. Даље, анализирајућу достављену гаранцију за озбиљност понуде, уочено је да је у 

истој погрешно наведен процентуални износ гаранције у односу на процијењену 

вриједност, тј. наводи се проценат од 1,5%, док је тендерском документацијом у дијелу Д) 

Остали подаци прописано да је износ гаранције 1% од процијењене вриједности јавне 

набавке. Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку је једногласно оцијенила да 

је понуда понуђача „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука неприхватљива за уговорни 

орган. 

 

Чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14 и 59/22) прописано је сљедеће: „Уговорни орган обавезан је поништити 

поступак јавне набавке у сљедећим случајевима: д) ниједна од примљених понуда није 

прихватљива.“ Чланом 26. став (2) алинеја четврта Правилника о јавним набавкама 

Градске управе  Града Бања Лука („Службеи гласник Града Бања Лука, број 34/14, 23/21 и 

42/21) прописано је сљедеће: „Уговорни орган обавезан је поништити поступак јавне 

набавке у сљедећим случајевима:  ниједна од примљених понуда није прихватљива.“ 

 

Имајући у виду чињеницу да ниједна од примљених понуда није прихватљива за 

уговорни орган, Комисија за јавну набавку је предложила доношење одлуке о поништењу 

поступка јавне набавке и 26.12.2022. године окончала свој рад. Уговорни орган је 

прихватио приједлог Комисије и одлучио као у диспозитиву. 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби, 

Филијала Бања Лука, путем уговорног органа Град Бања Лука – Градоначелник – Одсјек 

за јавне набавке, у року од 10 (десет) дана од дана пријема обавјештења и одлуке о исходу 

поступка јавне набавке. Жалба се подноси у три примјерка, путем препоручене пошиљке 

или директно на протокол уговорног органа, канцеларија број 14 Градске управе Града 

Бања Лука. 

 

 

 

  

 Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

  

 Драшко Станивуковић 

 


