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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-1119/22 од 25.03.2022. године, за 

јавну набавку: број 20-404-337/21 - „Набавка канцеларијског материјала“, ставља се ван 

снаге. 

 

II 

 

      Предметни поступак јавне набавке се поништава, у складу са чланом 69. став 2. тачка 

д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. став 2. 

алинеја (4) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  

гласник Града Бањалука“ бр. 34/19, 23/21 и 42/21). 

 

III 

 

    Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

         

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-1119/22 од 

25.03.2022. године, као најповољнији понуђач изабаран је понуђач „ГРАФО-КОМЕРЦ“ 

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) понуђач је писменим 

путем обавјештен о исходу поступка јавне набавке.   

 

    Дана 29.03.2022. године, понуђач „ГРАФО-КОМЕРЦ“ 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 



2 

 

промјењених околности на тржишту, тј. због значајног повећања цијена канцеларијског 

материјала.  

 

     С обзиром на то да не постоји другорангирани понуђач, Комисија уговорном органу 

предложила доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке, у складу с чланом 69. 

став 1. тачка (б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 

26. став 1. алинеја (2) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука 

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

  

      Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије и одлучио као у диспозитиву.  
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