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Број: 11-Г- 4690/22 

Дана,04.10.2022. године 

 

На основу члана 70. став (1) и члана 72. став (3) тачка  ц) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Градоначелник Бањалуке доноси  сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

            Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 11-Г-2900/22 од 05.07.2022. године, у 

поступку јавне набавке „Oдржавање система за гријање, хлађење и вентилацију“, број јавне 

набавке 15-404-72/22, мијења се у тачки I диспозитива, и гласи:  

 

        Поступак јавне набавке се поништава, јер ниједна од примљених понуда није 

прихватљива за уговорни орган, у складу са чланом 69. став (2) под д) (Службени 

гласник БиХ бр. 39/14). 
 

 

 

                                            О б р а з л о ж е њ е 

 

           Одлуком Градоначелника број 11-Г-2900/22 од 05.07.2022. године, као најповољнији 

понуђач  у овом поступку јавне набавке, изабран је „Хитинг“ д.о.о. Бања Лука, јер је  

понудио најнижу цијену. Ниједан понуђач није поднио жалбу против одлуке о избору 

најповољнијег понуђача, па је Одсјек за јавне набавке  писменим путем обавјестио понуђача 

„Хитинг“ д.о.о., да је изабран као најповољнији понуђач и да уговорном органу  у року од 

5 дана достави документе којима доказује своју личну  способност, ови документи су 

наведени у члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 

39/14). Дана 12.07.2022. године понуђач „Хитинг“ д.о.о.Бања Лука доставио је тражене 

документе којима доказује своју личну способност, те је Служба за заједничке послове 

обавјештена да може приступити закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 

          Дописом број 10-054-60-2/22 од 29.08.2022. године  Служба за заједничке послове 

обавјештава да је израђени уговор који је достављен изабраном понуђачу враћен 

непотписан уз образложење да исти нису потписали јер је истекао рок важења понуде, те 

да нису у могућности да прихвате нове услове под којима би потписали уговор.  

 

         С обзиром да  најповољнији понуђач „Хитинг“ д.о.о. Бања Лука, није потписао уговор, 

уговорни орган је одлучио као у диспозитиву ове одлуке, и поништио поступак јавне 

набавке.  



2 

 

          Ова одлука је коначна, и против исте није допуштена жалба, јер су сви понуђачи из 

овог поступка јавне набавке искористили могућност подношења жалбе против одлуке о 

избору најповољнијег понуђача број 11-Г-2430/22 од 08.06.2022. године.  
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