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

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

 

 

О Д Л У К У 
 

I 

 

Поништава се поступак јавне набавке Санација кровова објеката МЗ; Лот 1: 

Санација крова објекта МЗ Врбања и Лот 2: Санација крова објекта МЗ Српске Топлице“, 

број јавне набавке 15-404-341/22, јер ниједна од примљених понуда није прихватљива за 

уговорни орган. 

 

II 

 

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком градоначелника број 11-Г-3869/22 од 24.08.2022. године, донесеном у 

поступку јавне набавке „Санација кровова објеката МЗ; Лот 1: Санација крова објекта МЗ 

Врбања и Лот 2: Санација крова објекта МЗ Српске Топлице“, понуђач „КУЛА МОНТ“ 

д.о.о. Зеница изабран је као најповољнији понуђач за ЛОТ 1 јер је понудио најнижу цијену 

понуде за ЛОТ 1, док је понуђач „САНА ТЕХНИКА“ д.о.о. Бања Лука изабран као 

најповољнији понуђач за ЛОТ 2, јер је понудио најнижу цијену понуде за ЛОТ 2. Тачком 

V Одлуке установљена је обавеза најповољнијих понуђача по лотовима, да у року од 4 

(четири) дана од дана пријема обавјештења и одлуке о исходу поступка јавне набавке 

уговорном органу доставе документе којима доказују своју личну способност, сходно 

члану 45. став (2) тачке од а) до д) ЗЈН. Дана 24.08.2022. године најповољнији понуђачи 

по лотовима су обавијештени о исходу поступка јавне набавке. У остављеном року 

тражене документе у вези са чланом 45. став (2) тачке од а до д) ЗЈН није доставио ни 

најповољнији понуђач за ЛОТ 1, ни најповољнији понуђач за ЛОТ 2.   

 Одлуком градоначелника број 11-Г-4238/22, од 14.09.2022. године, понуђач 

„UNIVERZAL BS“ д.о.о. Бања Лука изабран је као најповољнији понуђач за ЛОТ 1 и ЛОТ 

2 у предметном поступку јавне набавке, јер прворангирани понуђачи по лотовима нису 

испунили обавезу достављања тражене документације. Како ни овај понуђач није испунио 

исту обавезу уговорни орган је донио одлуку број 11-Г-4620/22, од 29.09.2022. године 

којом је у предметном поступку јавне набавке за ЛОТ 1 изабрао трећерангираног 

понуђача „САНА ТЕХНИКА“ д.о.о. Бања Лука, а за ЛОТ 2 трећерангираног понуђача 



2 

 

„КУЛА МОНТ“ д.о.о. Зеница. У остављеном року ни трећерангирани понуђачи нису 

доставили документацију у вези са чланом, 45. став (2) тачке од а) до д) ЗЈН.  

Чланом 72. став (3) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) прописано је сљедеће: „Уговорни орган доставља приједлог уговора оном 

понуђачу чија је понуда по ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, у 

случају да најуспјешнији понуђач: а) пропусти да достави оригинале или овјерене копије 

документације из чл. 45. и 47. овог закона, не старије од три мјесеца од дана достављања 

понуде или захтјева за учешће, у року који одреди уговорни орган“. Како на ранг-листи за 

ЛОТ 1 и ЛОТ 2 нема више понуђача којима би, према наведеним одредбама ЗЈН, уговорни 

орган понудио уговор о јавној набавци, то је донесена ова одлука којом се поништава 

предметни поступак јавне набавке. 

 

 

  

 Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

  

 Драшко Станивуковић 

 

 


