
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: 08/4.5/404-606-3/22 
Датум: 10.01.2023. године 

На основу одредаба члана 69. став 2. тачка е), члана 70. став 1), 4) и 6) Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 39/14, 59/22), а у конкурентском захтјеву за 
достављање понуда за јавну набавку вршење услуга штампања књига, а на приједлог комисије 

за провођење поступка јавне набавке датог у Записнику о прегледи и оцјени, вршилац дужности 

директора Центра доноси 

ОДЛУКУ 

о поништењу посrупка јавне набавке 

Поништава се поступак јавне набавке број: 08/4.5/404-606/22: Јавна набавка вршење услуга 
штампања књига путем конкуретнског захтјева за достављање понуда. 
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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 јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама БиХ 
("Службени гласник БиХ", број 39/14, 59/22). 
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Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образ поже ње 

Поступак јавне набавке вршење услуга штампања књига, проведен је путем конкурентског 

захтјева за достављање понуда, објављеног на порталу јавних набавки број: 67-7-2-32-3-4/22 
дана 07.12.2022. године, а сходно тендер1:кој документацији припремљеној од стране 

Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица (у даљем 

тексту: Центар). 

Поступак јавне набавке вршење услуга штамапања књига предвиђен је у Плану јавних набавки 

за 2023. годину са процјењеном вриједности 1-'абавке од 47.000,00 КМ. 
Комисија за јавне набавке именована је рјешењем в.д. директора Центра број: 08/4.5/404-606-
1/22 дана 26.12.2022. године и провела је пост:так предметне јавне набавке. Рок за достављање 
понуда био је 26.12.2022. године до 12:00 часова. 
Јавно отварање понуда је извршено 26.12.2022. године у 12:30 часова у просторијама Центра. 



Комисија за јавне набавке је сачинила Записник о прегледу и оцјени понуда и утврдила да су 

благовремено пристигле двије понуде и то: 

Број коверте Назив понуђача 

са понудом 

1. 
11 MARKOS DESIGN & PRINTSTUDIO" 
с.п. Игор Јаковљевић 

2. ЈУ 11Службени Гласник Републике 
Српске" а.д. Бања Лука 

Након анализе понуда и провјере садржаја и валидности понуда, Комисија за јавне набавке је 

констатовала да од двије пристигле понуде , једна понуда је прихватљива, те је утврдила 
сљедеће: 

1. понуђач 11 MARKOS DESIGN & PRINT STUDIO" с.п. Игор Јаковљевић не испуњава услове 
тражене тендерском документацијом, а односе се на тачку З.4 Економска и финансијска 

способност члан 47. став 1. тачка д) ЗЈН, у складу са Записником о прегледу и оцјени 
понуда број: 08/4.5/404-606-З/22 од ОЗ.01.202З.године па се у складу са одредбама 

члана 68. став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама БиХ ( 11Службени гласник БиХ", број 
З9/14, 59/22) понуда овог понуђача одбацује. 

2. понуђач ЈУ 11Службени Гласник Републике Српске" а.д. Бања Лука не испуњава услов 
тражен тендерском документацијом, а који се односи на процијењену вриједност јавне 

набавке, а у складу са чланом 69. став 2. тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ 
(11Службени гласник БиХ", број З9/14, 59/22) у складу са Записником о прегледу и оцјени 
понуда број: 08/4.5/404-606-З/22 од ОЗ.01.202З.године јер је понуда наведеног понуђача 

знатно већа од осигураних средстава за предметну набавку, те ће се у складу са чланом 

69. став 1. тачка б) поништити поступак јавне набавке. 

У поступку оцјене проведеног поступка Комисија за јавне набавке је констатовала да је 

процјењена вриједност ЈН вршења услуга штапмња књига у складу са Планом ЈН за 202З.годину 

број: 08.4.5/404-57З/22 од 18.11.2022.године 47.000,00 без ПДВ а цијена прихватљиве понуде 
понуђача ЈУ 11Службени Гла~ник Републике Српске" а.д. Бања Лука износи 86.565,00 без ПДВ-а 
што је знатно већа цијена од процијењене вриједности за предметну ЈН. На основу наведеног 

Комисија за ЈН вршења услуга штампања књига број: 08/4.5/404-606-1/22 дала је препоруку в.д. 
директора Центра да се донесе одлука о поништењу предметне ЈН. 

Поука о правном лијеку: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од десет (10) дана од дана пријема 
исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној 

форми директно или препорученом поштанском пошиљком на адресу уговорног органа. 

ДОСТАВЉЕНО: 

Понуђачима, 

а/а. 


