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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 

и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 71. 

Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:09/17) и члана 48. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града Бијељина'', 

број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 у поступку јавне набавке  ОЗП-01/21 

 

I 

 

У поступку јавне набавке путем Oтвореног поступка  уз провођење Е-аукција, објављеном на 

Порталу јавних набавки дана 16.03.2021. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр. 17/21 од 19.03.2021. 

године, а која се односи на набавку роба: НАБАВКА РАЧУНАРА И ШТАМПАЧА ЗА 

ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуде су доставили следећи 

понуђачи: 

 

1. ДОО „АЛФ-ОМ“ Бања Лука 

2. ДОО „Copitrade“ Бијељина 

3. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина 

4. ДОО „Network I“ Бијељина  

 

II 

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда понуђача ДОО „АЛФ-

ОМ“ Бања Лука није достављена у складу са захтјевима из тендерске документације, те се иста 

одбацује као неприхватљива из следећих разлога:  

-У прилогу 3- Образац за цијену понуде у Напомени 3: Елиминаторни услови 

дефинисано  је  да понуђач мора доставити техничку документацију понуђене опреме 

издату од стране произвођача (један од званичних језика БиХ или енглески). За уговорни 

орган је прихватљива документација која је скинута са сајта произвођача. На документу 

је обавезно да се види линк са извором документа.  Понуђач у достављеној техничкој 

документацији понуђене опреме није навео линк са извором документа.  

-  Понуђач у техничкој документацији понуђене опреме, није прецизно навео техничке 

карактеристике које се односи на позицију 1.-РАМ меморија, односно не може се јасно 

закључити колико има слободних слотова, а тражена су три слободна слота. 

- У понуди понуђача није наведено да рачунари садрже „Display port“, а тендерском 

документацијом је тражен минимално један „Display port“. 

- Тендерском документацијом у Прилогу 3, позиција 1:  „Кућиште“ наведено је напајање 

максимално 180W 85% PSU, а понуђач је у понуди  на позицији 1:  „Кућиште“  навео 

напајање 260W 92% PSU. 

 

Такође понуда понуђача ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина није достављена у складу са    

захтјевима из тендерске документације, те се иста одбацује као неприхватљива из следећих 

разлога:  

- Понуђач у техничкој документацији  на позицију 1.-РАМ меморија има два слота, 

односно „2 DIMM“, а тендерском документацијом је тражено да посједује минимално 

3 слободна слота. 

- Такође из техничке спецификације не може се јасно закључити до ког капацитета је 

проширива меморија, а  тендерском документацијом је тражено да меморија буде 

проширива до минимално 128 GB. 

 



2  

Oстале понуде понуђача ДОО „COPITRADE“  Бијељина и ДОО „Network I“ Бијељина у 

потпуности испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 

наведеног критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и након проведене е-

аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији: 

 

 

1. ДОО „COPITRADE“  Бијељина  34.186,52 КМ без ПДВ-а 

2. ДОО „Network I“ Бијељина  34.188,03 КМ без ПДВ-а 

 

и оцијењено да је најповољнији понуђач: 

   

ДОО „COPITRADE“  Бијељина,  

са понуђеном цијеном у  износу од: 

34.186,52 КМ (без ПДВ-а)  

 

III 

 

Записник о оцјени понуда број: 02-404-27/21 од 20.04.2021. године је саставни дио ове 

Одлуке о избору најповољнијег понуђача.  

IV 

 

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 

оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава 

из члана 45. и 47.  Закона о јавним набавкама БиХ . Уколико понуђач у горе наведеном року не 

достави тражену документацију уговорни орган ће даље поступати у складу са ЗЈН. 

 

V 

 

Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 дана од 

дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла 

бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у 

поступку. 

VI 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у " Службеном гласнику 

Града Бијељина". 

 

Број:02-404-27/21 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бијељина  

Датум: Љубиша Петровић 
 

 


