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Број: 02-360-28-2-1/21 
Датум: 12.05.2022. године 
 
На основу члана 69. став 3. и члана 72. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), Градоначелник д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

поништењу поступка јавне набавке „Набавка канцеларијског материјала 
и папира – ЛОТ2“ 

 
I 

Поништава се поступак „Набавка канцеларијског материјала и папира – ЛОТ2“, који је 
проведен путем отвореног поступка јавне набавке број 02-360-28/2021, за које је објављено 
обавјештење о набавци број 70-1-1-27-3-47/21 од 16.06.2021.године. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на Веб страници Градске управе 
града Зворник. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке „Набавка канцеларијског материјала и папира – ЛОТ2“, покренут 
је Одлуком о покретању поступка број 02-360-28/21 од 16.06.2021.године 
 
Одлуком о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и папира 
– ЛОТ2, број 02-360-28/21 од 27.09.2021.године прихваћена је препорука Комисије за 
провођење јавне набавке именоване Рјешењем број: 02-360-28/21 од 07.07.2021.године, и за 
најповољнијег понуђача изабран је „Дефтер“ д.о.о Сарајево са понуђеном цијеном у износу 
од 28.950,00 КМ без ПДВ-а. 
Након потписивања Оквирног споразума и реализације више појединачних уговора, Уговорни 
орган је дана, 09.05.2022.године запримио допис добављача „Дефтер“ д.о.о Сарајево у којем 
је наведено да добављач није у могућности даље испоручивати робу по уговореним цијенама 
због енормног поскупљења већине артикала с уговорене спецификације из Оквирног 
споразума број: 02-360-28-2/21 од 18.10.2021.године. 
С обзиром на наведено, као и узимајући у обзир члан 11. Оквирног споразума у коме пише 
следеће: „У случају да у току трајања Оквирног споразума, добављач не прихвати понуду за 
закључење појединачног уговора, Оквирни споразум се аутоматски раскида“, Уговорни орган 
је одлучио као у диспозитиву. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  
Против ове Одлуке може се изјавити жалба УРЖ у року од пет дана од датума пријема исте, 
путем уговорног органа. 
 
 
  
 
 

                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК             
ДОСТАВЉЕНО: 
              

1. „Дефтер“ д.о.о Сарајево,                                                                 Зоран Стевановић  
2. Веб страница града Зворник 
3. Архива. 
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