
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР 3А ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ 3ЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ 

НЕСТАЛИХ ЛИЦА 

Трг јасеновачких жртава 4, Бања Лука, тел. 051/247-472, факс 051/247-597, E-mail: rcirz @rcirz.vladars.net, www.rcirz.org 

Број: 08/4.5/404-154-10/20 
Датум: 05.06.2020. године 

На основу члана 70. СТ. 1., 2. и 3. 3акона о јавним набавкама С,Службени гласник Босне и 
Херцеговине", број 39/14), В.д. директора Центра доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци 

вршења услуге штампања књига 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке из 3аписника о прегледу и оцјени коначне 

понуде број 08/4.5/404-154-9/20 од 05.06.2020. године и Уговор о вршењу услуге штампања 
књига додјељује се понуђачу ЈУ "Службени гласник Републике Српске" Бањалука, а према 

коначној понуди понуђача број 01-1925-2/20 од 02.06.2020. године за понуђену цијену од 
29.300,00 КМ без ПДВ-а. (словима:двадесетдеветхиљадаитристо конвертибилних марака и 

00/100). 
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Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица ће по 

стицању услова за закључење уговора по основу Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: 

3ЈН) са изабраним понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључити Уговор за чије се извршење 
задужује Одјељење за правне, финансијске и опште послове. 
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3а извршење ове одлуке и провођење даље законске процедуре у складу са 3ЈН и Упутство м о 

условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних 

набавки у информациони систем "Е-набавке" ("Службени гласник БиХ", број 90/14 и 35/15) 
задужује се Одјељење за правне, финансијске и опште послове. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 



ОБРА3ЛОЖЕЊЕ 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 

08/4.5/404-154/20 од 02.03.2020. године. 

Јавна набавка се спроводи путем преговарачког поступка без објав~вIештења о набавци. 

Процијењена вриједност набавке је 30.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Комисија за јавну набавку (у даљем тексту Комисија) формирана је одлуком в.д. директора 

Центра број 08/4.5/404-154-1/20 од 09.03.2020. године. 

Комисија је доставила в.д. директора Центра 3аписник о прегледу и оцјени документације за 

претквалификацију број 08/4.5/404-154-4/20 од 27.04.2020. године у поступку јавне набавке 
штампања књига. 

Утврђено је да је Комисија дана 27.04.2020. године благовремено и правилно извршила 
отварање, преглед и оцјену приспјелог захтјева за учешће о чему је сачинила одговарајући 

записник у којем је утврђено да је у предметном поступку примљен 1 (један) захтјев за учешће 
за набавку услуге штампања књига од ЈУ "Службени гласник Републике Српске" Бањалука. 

3ахтјев је примљен благовремено. 

Понуђач ЈУ "Службени гласник Републике Српске" Бањалука испунио је услове за 

квалификацију. Након доста вљања почетне понуде 01-1925-1/20 од 19.05.2020. године у висини 
од 31.100,00 КМ без ПДВ-а проведени су преговори са предметним понуђачем дана 26.05.2020. 
године и о томе је сачињен записник. Након проведених преговора понуђач ЈУ "Службени 

гласник Републике Српске" Бањалука доставио је своју коначну понуду број 01-1925-2/20 од 
02 .06.2020. године у висини од 29 .300,00КМ без ПДВ-а за предметну набавку услуге штампања 

књига . 

Након проведеног поступка, а у складу са 3аконом о јавним набавкама и другим позитивним 

законским прописима, одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од тридесет (30) дана 'до дана објављивања 

обавјештења о додјели уговора. 

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми 

непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Републички центар за 

истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, Трг јасеновачких жртава 4, 78000 
Бањалука са назнаком (Жал ба на Одлуку о резултатима поступка). 

Жалба се подноси у три примјерка. 

ДОСТАВЉЕНО: 

1) ЈУ"Службени Гласник Републике Српске" Бања Лука; 
/ 

2) Одјељење за правне, финансијске и опште послове; 

3) а/а. 


