
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "САВО БАЛАБАН" ПРИЈЕДОР 

Бранислава Нушића 9, 52101 Приједор, тел./факс: 052 240 090, e-mail: muzicka@teol.net, 

www.muzickaskolapd.com 

 

 

Број: 1328/16 

Датум: 14.11.2016. год. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка  б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама 

Републике Српске („Службени  гласник  Републике Српске“, број 38/14), чланова  5. и 

6. Правилник о поступку директног споразума ЈУ Музичка школа „Саво Балабан“ 

Приједор , на Препоруку Комисије за јавну набавку број:  6/16  од 14.11.2016. године, у 

поступку јавне набавке пројектора и рачунара, директор школе   је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке / службе / службеника или 

понуда, број: 6/16  од  14.11.2016. године и Уговор за јавну набавку једног пројектора и 

једног рачунара и пратеће опреме за исте, додјељује се понуђачу East Code Приједор, 

понуда број: 1320/16, од 10.11.2016.године, за понуђену цијену од  1.506,84 КМ  КМ, 

без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу  East Code, у 

законском року, рачунајући од дана од када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде.  

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује директор школе.  

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници  www.muzickaskolapd.com , истовремено са 

упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама Републике Српске.  

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом  71. став 2. Закона о јавним 

набавкама Републике Српске. 



 

 

Образложење 

 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 1274/16  од 27.10.2016. године.  

Јавна набавка је спроведена путем директног споразума.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 1.506,84 КМ.  
Истраживање тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена упућен је  у 3 фирме: 

1. East Code Приједор 

2. Biscommerce Бања Лука 

3. Copy Star Бања Лука. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 1280/15 од 15.12.2015. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 14.11.2016. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 1320/16 од  10.11.2016. 

године, у поступку јавне набавке пројектора и рачунара.   

У поступку по записнику о оцјени понуда је утврђено да је Комисија за јавну набавку 

благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда  3.  

- да су благовремено запримљене  3 понуде.  

- да су неблаговремено запримљене  0 понуда.  

- да су понуде понуђача  Copy Star , Biscommerce нису  прихватљиве из сљедећих 

разлога: неприхватљива цијена. 

-Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б. Закона о јавним набавкама  

Републике Српске, те чланова 5. и  6. Правилника о поступку директног споразума, 

одлучено је као у диспозитиву.  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ  
Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ: 

 

Проф.Гојко Рађеновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


