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Број: 11-Г-1038/23 
Дана, 20.03.2023. године 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14 и 
59/22) 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, и поступак јавне набавке се отказује у складу с 
чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14 и 59/22). 

 
II     

          Овом одлуком се ставља ван снаге одлука о избору најповољнијег понуђача, број 11-
Г-1/23 од 03.01.2023. године, којом је као најповољнији понуђач у предметном поступку 
јавне набавке била изабрана група понуђача „SLT“ д.о.о. Зеница и „ВАТРОСПРЕМ 
ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. Београд.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
          Одлуком Градоначелника број 11-Г-1/23 од 03.01.2023. године, као најповољнији 
понуђач у поступку јавне набавке број 15-404-58/22 – „Набавка навалног ватрогасног 
возила“, је била изабрана група понуђача „SLT“ д.о.о. Зеница и „ВАТРОСПРЕМ 
ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. Београд. Против одлуке је била поднесена жалба, која је закључком 
Канцеларије за разматрање жалби Филијала Бањалука, број ЈН2-02-07-1-189-6/23 од 
09.02.2023. године, одбачена као неуредна.  
 
            Након тога су се стекли услови за закључење уговора са изабраним понуђачем. 
Организациона јединица Градске управе Града Бањалука, која је била задужена за израду 
текста уговора је Одсјек за послове цивилне зашитите и Професионалне територијалне 
ватрогасне јединице Бањалука (Одсјек за ЦЗ у ПТВСЈ). Приликом израде  уговора, 
службеници Одсјека за ЦЗ и ПТВСЈ су уочили грешку у понуди изабраног понуђача „SLT“ 
д.о.о. Зеница и „ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА“ д.о.о. Београд. На странама његове 
понуде од 17 до 55 налази се техничка спецификација, коју је понуђач преузео са портала 
јавних набавки у склопу тендерске документације, попунио и доставио у понуди. На страни 
37. понуде налази се ставка „Резервоар за воду, капацитет цца 3000 литара (прилагодити 
носивости возила и распореду тежине)...“, за коју написана јединица мјере „ком“, количина 
3, јединична цијена 23.000,00, укупна цијена 23.000,00. Након што је уочено ово неслагање 
између количне ставке, јединичне цијене и укупне цијене (која треба да гласи као производ 
јединичне цијене и количине), Одсјек за ЦЗ и ПТВСЈ се дана 16.03.2023. године писменим 
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путем обратио комисији за провођење поступка јавне набавке, на чију препоруку је 
уговорни орган донио одлуку о избору број 11-Г-1/23 од 03.01.2023. године.  
 
          Комисија именована рјешењем градоначелника број 11-Г-670/22 од 28.02.2022. 
године, се поново састала дана 14.03.2023. године и закључила сљедеће :  
 

1. Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ је дана 28.02.2022. године доставио Одсјеку за јавне 
набавке захтјев за провођење поступка јавне набавке „Набавка навалног ватрогасног 
возила“. У прилогу захтјева за провођење поступка јавне набавке је достављена 
техничка спецификација за набавку навалног ватрогасног возила. Приликом објаве 
тендерске документације на порталу јавних набавки, техничка спецификација је 
објављена као образац за цијену понуде. У техничкој спецификацији која је 
објављена на порталу јавних набавки, за ставку „Резервоар за воду, капацитет цца 
3000 литара (прилагодити носивости возила и распореду тежине)...“, јединица мјере 
„ком“, наведена је количина 3. Количина од 3 резервоара је очигледна грешка. 
Умјесто количине резервоара 1 ком, грешком је уписана количина 3 ком. 
  

2. Чланом 5. став (2) тачка под ц) Упутства за припрему модела тендерске 
документације и понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15) је прописано 
да свака ставка обрасца за цијену понуде мора да садржи тачну количину ставке. 
Ставка обрасца за цијену понуде (техничка спецификација за набавку навалног 
ватрогасног возила), „Резервоар за воду капацитета 3000 литара...“ није одређена 
тачно, јер умјесто количине 1 ком, грешком стоји 3 ком. Тендерска документација 
за набавку навалног ватрогасног возила коју је уговорни орган објавио на порталу 
јавних набавки дана 21.04.2022. године под бројем 320-1-1-233-3-176/22 није 
усклађена са подзаконским актом. Понуде су доставила два понуђча, а у њиховим 
понудама је техничка спецификација преузета са портала јавних набавки, која у себи 
садржи грешку, односно која није усклађена са наведеним подзаконским актом. Због 
очигледне грешке у техничкој спецификацији, и у понудама свих понуђача, 
додјељивање уговора било којем од ових понуђача може довести до нарушавања 
основних принципа Закона, односно до незаконите додјеле уговора.     
 

3. Чланом 57. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14 
и 59/22) је прописано да се у поступку јавне набавке понуђач придржава захтјева и 
услова из тендерске документације. Чланом 72. став (5) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14 и 59/22) је прописано да приликом додјеле 
уговора о набавци, цијена наведена у најповољнијој понуди као и услови утврђени у 
тендерској документацији се не могу мијењати. Чланом 116. став (2) тачка под ј) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14 и 59/22) је 
прописано да ће се за прекршај казнити уговорни орган ако закључи уговор о јавној 
набавци који није у складу са одабраном понудом и условима утврђеним у 
тендерској документацији. Имајући у виду ове одредбе Закона, уговорни орган не 
може закључити уговор под условима одређеним у тендерској документацији (јер 
образац за цијену понуде садржи грешку која се сада не може исправити), нити може 
закључити уговор у складу са понудом изабраног понуђача, јер је за ставку 
„Резервоар за воду капацитета 3000 литара“, за количину 3 ком, понудио јединичну 
цијену 23.000,00 и укупну цијену 23.000,00.      
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           У вези с наведеним закључцима, комисија је уговорном органу предложила да донесе 
одлуку о отказивању поступка јавне набавке, у складу с чланом 69. став (3) Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14 и 59/22), јер због грешке у обрасцу за цијену 
понуде (која је уочена тек код припреме уговора у циљу закључења) је немогуће закључити 
уговор у складу са тендерском документацијом (која укључује и образац за цијену понуде 
с грешком), нити у складу са понудом најповољнијег понуђача.    
   
            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. 
 
 


