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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
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Трг јасеновачких жртава 4, Бања Лука, тел .О51/247-472, факс 051/ 247-597, E-mail: rcirz@rcirz.vladars.net, w ww.rcirz.org 

Број : 08/4.5/404-184-3-3/21 
Датум: 13.05.2021. године 

На основу члана 70. ст. 1., 2., 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и 

Херцеговине", број З9/14), а у отвореном поступку јавне набавке путничких моторних возила , 

ЛОТ 1- набавка једног путничког моторног возила објављеног на Порталу јавних набавки, број 

обавјештења 67-1-1-17-3-3/21 од06.04.2021 . године, иправка обавјештења број 67-1-1-17-8-4/ 21 
од 19.04.2021. године, вршилац дужности директора Центра доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Прихвата се п репорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду Комисије за јавну набавку 

путничких моторних возила са препоруком за доношење одлуке о избору најповољнијег 

понуђача за ЛОТ 1 - набавка једног путничког моторног возила број 08/4.5/ 404-184-3-2/ 21 од 
12.05.2021. године и уговор о купопродаји, додјељује понуђачу "АУТО-КОМЕРЦ В . С. " д.о . о . Бања 

Лука, за понуђену цијену од 42.649,57 КМ без ПДВ-а . 

11 

Понуда понуђача "АУТО-КОМЕРЦ В .С" д.о .о Бања Лука број 18З/21 од 03.05.2021. године, 

п рихватљива је за овај Уговорни орган по критеријуму "најниже цијене", а у складу са чланом 

64. тачка 1. став б) Закона о јавним набавкама БиХ. 
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Ова одлука објавиће се на веб страници Републичког центра за истраживање рата , ратних 

злочина и тражење несталих лица истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали 

у поступку јав не набавке, а у складу са чланом 70. став б) Закона о јавним набавкама . 

IV 

Одлука ступа на сна гу да ном доношења и доставиће се понуђачу који је учествовао у поступку 

јавне набавке у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама . 
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За извршење ове одлуке задужује се Одјељење за правне, финансијске и опште послове . 



Образложење 

Поступак јавне набавке путничких моторних возила покренут је Одлуком о покретању поступка 

јавне набавке путем отвореног поступка број 08/ 4.5/ 404-184/ 21 од 01.04.2021. године. 
Обавјештење о јавној набавци објављено је на Порталу јавних набавки број 67-1-1-17-З-З/21 од 

06.04.2021. године, а исправка обавјештења број 67-1-1-17-8-4/ 21 дана 19.04.2021. године. 

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

директора Центра број 08/4.5/404-184-1/21 од 29.04.2021. године је дана 06.05.2021. године 
приликом отварања понуда утврдила да је благовремено пристигла једна понуда за јавну 

набавку путничких моторних возила за ЛОТ 1 - набавка једног путничког моторног возила, 

понуђача "АУТО-КОМЕРЦ В .С" д.о .о Бања Лука. 

Понуђач "АУТО-КОМЕРЦ В .С" д.о.о Бања Лука исказао је у понуди за набавку путничких 

моторних возила за ЛОТ 1 - набавка једног путничког моторног возила цијену у износу од 

42.649,57 КМ без ПДВ-а, односно 49.900,00 КМ са ПДВ-ом, а на коју се не може примјенити 
преференцијални третман домаћег, јер је понуђач у понуди навео да 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 (Службени 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 : 08/4.5/404-184-З-1/21 од 

12.05.2021. године са Извјештајем о раду Комисије за јавну набавку путничких моторних возила 
са пре поруком за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1- набавка једног 

путничког моторног возила број 08/4.5/404-184-З -2/21 од 12.05.2021. године. 

Комисија је дала препоруку вршиоцу дужности директора Центра да у поступку набавке 

путничких моторних возила, ЛОТ 1 - набавка једног путничког моторног возила као 

најповољнијег, прихвати понуђача "АУТО-КОМЕРЦ В.С" д.о.о Бања Лука са понудом број 18З/21 

од ОЗ.О5.2021. године за понуђену цијену од 42.649,57 КМ без ПДВ-а, и донесе одлуку о избору 
најповољнијег понуђача, а све у складу са чланом 64. став 1 тачка б) и чланом 70. став 1) Закона 
о јавним набавкама . 

Уговор о купопродаји ће се доставити на потпис именованом понуђачу у складу са чланом 98. 
став 2) тачка а) Закона о јавним набавка ма БиХ. 

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

понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву, а у складу са чланом 70. Закона о јавним 
набакама БиХ. 

Поука о правном лије ку : 

Против ове одлуке може се изјавити жалба на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. 
Закона о јавним набавкама ("Службе ни гласник Босне и Херцеговине", број 39/14). 

ДОСТАВЉЕНО: 

1) Понуђач 1х; 

2) а/а. 


