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       На основу члана 70. став (1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14) и члана 14. Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука 

(,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 34/19, 23/21 и 42/21), Градоначелник Бањалуке 

доноси  
 

 

О Д Л У К У 

 

I 
 

       Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 11-Г-718/22 од 03.03.2022. године, 

мијења се у тачки III диспозитива и гласи: Понуђач „ГРАФО-КОМЕРЦ“ д.о.о. Бања Лука, 

бира се као најповољнији понуђач у предметној набавци, јер је понудио најнижу цијену у 

износу од 282.557,80 КМ са ПДВ-ом. 

 

II 

 

       Уговорни орган закључиће оквирни споразум са најповољнијим понуђачем, под 

условима утврђеним у тендерској документацији.  Прије закључења оквирног споразума, 

најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 8 дана од дана пријема 

обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказује своју 

личну, економску и финансијску способност. Ови документи су наведени у члану 45. став 

2) и члану 47. став (1) тачкa ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 

39/14). Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије 

наведених докумената, с тим да документи наведени у члану 45. став 2) Закона о јавним  

набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) не смију бити старији од три мјесеца, 

рачунајући од дана достављања понуде.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

      Комисија за јавну набавку „Набавка канцеларијског материјала“, именована рјешењем 

Градоначелника број 12-Г-3217/21 од 27.10.2021. године, провела је отворени поступак 

јавне набавке, број 20-404-337/21, с намјером закључења оквирног споразума на период од 

двије године са једним понуђачем. Одлуком Градоначелника број 11-Г-718/22 од 

03.03.2022. године, као најповољнији понуђач изабаран је понуђач „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. 

Бања Лука. У складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

бр. 39/14) и чланом 26. Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука 

(,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 34/19, 23/21 и 42/21) понуђачи су писменим 

путем обавјештени о исходу поступка јавне набавке.   

 



2 

 

    Дана 11.03.2022. године, понуђач „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука је доставио допис 

Одсјеку за јавне набавке у којем обавјештава уговорни орган да није у могућности 

приступити закључењу оквирног споразума за предметну јавну набавку, због битно 

промијењених околности – знатног повећања цијена роба на тржишту.  

 

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

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 одбије да закључи уговор под условима наведеним у тендерској 

документацији и понуди коју је доставио“. 

  

     С обзиром на то да је понуда понуђача „ГРАФО-КОМЕРЦ“ д.о.о. Бања Лука, на ранг 

листи била одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, овом Одлуком „ГРАФО-

КОМЕРЦ“ д.о.о. Бања Лука бира се као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке 

број 20-404-337/21. 
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