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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА 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: 08/4.5/404-149-8/21 
Датум: 28.04.2021. године 

На основу члана 70. ст. 1.,2. и З. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и 

Херцеговине", број З9/14), в.д. директора Центра доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најnовољнијег nонуђача у nреговарачком nостуnку без објаве обавјештења о набавци 

вршења услуге штамnања књига 

Прихвата се nрепорука Комисије за јавне набавке из Заnисника о nрегледу и оцјени коначне 

nонуде број 08/4.5/404-149-7/ 21 од 28.04.2021. године и Уговор о вршењу услуга штамnање 

књига дорјељује се nонуђачу ЈУ "Службени гласник Реnублике Срnске" Бања Лука , а nрема 

коначној nонуди nонуђача број : 01-249З/21 од 2З.04.2021. године за nонуђену цијену од 

25.640,00 КМ без ПДВ-а (словима : двадесетnетхиљадаишесточетрдесет конвертибилних мара ка 
и 00/100). 
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Реnублички 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 : 

ЗЈ Н) са изабраним nонуђачем из члана 1. ове Одлуке закључити Уговор за чије се извршење 
задужује Орјељење за nравне, финансијске и оnште nослове . 
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За извршење ове одлуке и nровођење даље законске nроцедуре у складу са ЗЈН и Уnутством о 

условима и начи ну објављивања обавјештења и достављања извјештаја у nостуnцима ја в них 

набавки у информациони систем .,Е-набавке" ("Службени гласник БиХ", број 90/ 14, 35/ 15) 
задужује се Орјељење за nравне, финансијске и оnште nослове. 

IV 
Ова одлука стуnа на снагу даном доношења . 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

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

08/ 4.5/ 404-149/ 21 од 05.03.2021. године . 

Јавна набавка штампање књига проводи се путем преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци. 

Процијењена вриједност набавке је 26.000,00 КМ без ПДВ-а. 

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

Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, број 

08/ 4.5/ 404-149-1/ 21 од 08.03.2021. године . 

Комисија је доставила в .д. директору Центра Записник о прегледу и оцјени документације за 

претквалификацију број 08/ 4.5/ 404-149-2/ 21 од 31.03.2021. године у поступку јавне набавке 
штампања књига . 

Утврђено је да је Комисија дана З1.0З .2021. године у 12 :ЗО часова, благовремено и пра вилно 

извршила отварање, nреглед и оцјену приспјелог захтјева за учешће о чему је сачинила 

одговарајући записник у којем је утврђено да је у предметном поступку примљен један (1) 
захтјев за учешће за набавку услуга штампања књиге од ЈУ "Службени гласник Републике 

Српске" Бања Лука . Предметни захтјев примљен је благовремено. 

Понуђач ЈУ "Службени гласник Републике Срnске" Бања Лука испунио је услове за 

квалификацију. Након достављања почетне понуде број 01-2178-1/ 21 од 15.04.2021. године у 
висини од 26.924,00 КМ без ПДВ-а проведени су преговори са предметним понуђачем дана 
20.04.2021. године у 12:00 часова и о томе је сачињен записник . Након проведених преговора 

понуђач ЈУ "Службени гласник Републике Српске" Бања Лука доставио је своју коначну понуду 

број: 01-249З/21 од 2З .О4.2021 . године у висини од 25.640,00 КМ без ПДВ-а за предметну 
набавку услуге штампања књига . 

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

законским прописима , одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра 

да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ или подзаконских аката донесених на основу њега има 

право да изјави жалбу против ове одлуке Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног 

органа на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 39/ 14). 

ДОСТАВЉЕНО: 

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

2) Одјељење за правне, финансијске и оnште послове и 

З) а/а . 


