
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ 

НЕСТАЛИХ ЛИЦА 
Трг јасеновачких жртава 4, Бања Лука, тел.О51/247-472, факс 051/247-597, E-mail: rcirz@rcirz.vladars.net. www.rcirz.org 

Број : 08/4.5/404-567-З-З/20 
Датум: 22.02.2021. године 

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

Херцеговине", број З9/14), а у конкурентском захтјеву за достављање понуда за јавну набавку 

ка нцеларијског материјала и тонера, ЛОТ 1- канцеларијски материјал, објављеног на Порталу 

јавних набавки, број обавјештења 67-7-1-13-З -1/2 1 од 29.01.2021. године, вршилац дужности 

директора Центра доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке из Извјештаја о раду Комисије за јавну набавку 

канцеларијског материјала и тонера са препоруком за доношење одлуке о избору 

најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 - канцеларијски материјал број 08/4.5/404-567-З-2/20 од 

18.02.2021. године и оквирни споразум за јавну набавку канцеларијског материјала и тонера , 

ЛОТ 1 - канцеларијски материјал, додјељује понуђачу "Кецком" д.о .о. Бања Лука, у висини 

процијењене вриједности набавке од 6.500,00 КМ без ПДВ-а за ЛОТ 1 - канцеларијски 

материјал. 
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Понуда понуђача "Кецком" д.о.о. Бања Лука број 10-02/21 од 08.02.2021. године, прихватљива 

је за овај Уговорни орган по критеријуму " најниже ције не", а у складу са чланом 64. тачка 1. став 
б) Закона о јавним набавкама БиХ. 
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Обавезује се изабрани понуђач да поступи су складу са тачком З.2. тендерске документације 

број 08/4.5/404-567/20 и достави документе из члана 45. став 2 од тачке а) до тачке д) Закона о 
јавним набавкама. 

IV 

Одлука ступа на снагу даном доношења и доставиће се понуђачу који је учествовао у поступку 

јавне набав ке у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама. 



Образложење 

Поступак јавне набавке канцеларијског материјала и тонера који је подијељен на два лота: ЛОТ 

1- канцеларијски материјал и ЛОТ 2- тонери, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда број 08/4.5/ 404-567/ 20 од 
02.12.2020. године. 
Обавјештење о јавној набавци објављено је на Порталу јавних набавки број 67-7-1-13-З-1/21 

дана 29.01.2021. годи не. 
Критериј за дорјелу уговора је био "најнижа цијена", а у складу са чланом 64. тачка 1. став б) 
Закона о јавним набавкама БиХ. 

Комисија за јавну набавку (у даљем тексту Комисија) формирана одлуком вршиоца дужности 

директора Центра број 08/4.5/404-567-1/20 од 12.02.2021. године је дана 15.02.2021. године 
приликом отварања понуда утврдила да је благовремено пристигла једна понуда за јавну 

набавку канцеларијског материјала и тонера, ЛОТ 1 - канцеларијски материјал, понуђача 

"Кецком" д.о.о. Бања Лука. 

Понуђач "Кецком" д.о.о. Бања Лука испунио је услове за квалификацију и доста вио потребне 

доказе. Цијена исказана у понуди за набавку канцеларијског материјала ЛОТ 1 која је сачињена 
на основу спецификације дате у тендерској документацији износи 6.556,40 КМ без ПДВ-а. 
Понуђач је изјавио да његова понуда не ужива преференцијални третман домаћег. 

За овај поступак је предвиђена е-аукција али с обзиром да је Угвоворни орган за примио само 

једну прихватљиву понуду е-аукција се не може заказати у складу са чланом З . став З) 

Правилника о условима и начину кориштења е-аукције (Службе ни гласник Бих" број 66/ 16), него 
се поступак окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама. 

Комисија за јавне набавке је након прегледа и оцјене понуда доставила вршиоцу дужности 

директора Центра Записник о прегледу и оцјени понуда број : 08/4. 5/404-567-З - 1/20 од 

15.02.2021. године са Извјештајем о раду Комисије за јавну набавку канцеларијског материјала 
и тонера са препоруком за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 -
канцеларијски материјал број 08/4.5/404-567-З-2/20 од 18.02.2021. године. 

Комисија је дала препоруку вршиоцу дужности директора Центра да донесе одлуку да је 

најповољнији понуђач за набавку канцеларијског материјала ЛОТ 1 " Кецком " д.о.о. Бања Лука 

поступајући у складу са чланом 70. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Приједлог оквирног споразума ће се доставити на потпис именованом понуђачу у складу са 

чланом 89. став З) Закона о јавним набавкама БиХ. 

Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за избор најповољнијеr 

понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву, а у складу са чланом 65. и чланом 70. 
За кона о јавним набакама БиХ. 

Поука о правном лијеку : 

Против ове одлуке може се уложити жалба Центру, у писаној форми непосредно или 

препорученом пошиљком, у три примјерка, у року од пет (5) дана до дана пријема ове Одлуке . 

ДОСТАВЉЕНО: 

1) Понуђач 1х; 

2) а/а . 


