
 

 

 

Број: 01-50-1-766/09 

Сарајево, 14. 10. 2009. године 

 

 

ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ 

ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ 

 

 

На основу члана 3. став (2) Пословника Посебне истражне комисије Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ, усвојеног на конститутивној сједници Комисије, одржаној 08. 

07. 2009. године, Посебна истражна комисија доставља слиједећи: 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о набавци аутомобила које је  

Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине  

купио у периоду од 15. 04. 2008. године до 15. 04. 2009. године 

 

 

Посебна истражна комисија основана је Закључком Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, усвојеним на 52. сједници, одржаној 29. 04. 2009. године, с циљем достављања 

извјештаја Представничком дому о свим аутомобилима, начину куповине, купопродајним 

цијенама и оправданости набавке аутомобила које је Генерални секретаријат Савјета 

министара Босне и Херцеговине купио у периоду од 15. 04. 2008. године до 15. 04. 2009. 

године. 

 

Посебна истражна комисија је на 2. сједници, одржаној 31. 09. 2009. године, разматрала 

Информацију Генералног секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине о набавци 

аутомобила, које је Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине купио у 

периоду од 15. 04. 2008. године до 15. 04. 2009. године, достављену 24. 07. 2009. године. 

 

Комисија је након расправе од Генералног секретаријата Савјета министара Босне и 

Херцеговине затражила достављање све додатне документације о набавци аутомобила у 

наведеном периоду. 

 

Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине доставио је, 11. 09. 2009. 

године, Додатну информацију са свом документацијом, и то: 

 

План капиталних издатака,Одлука о набавци возила, број: 06-50-1206/08 од 22. 05. 2008. 

године, Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке број:13. 03. 2008. године, Изјаву о 

повјерљивости и непристрасности комисије од 14. 03. 2008. године,Записник о покретању 

отвореног поступка набавке од 27. 05. 2008. године,Обавјештење о набавци објављено у 

„Службеном гласнику БиХ“, број 44/08, Тендерску документација број 06-50-1206/08, Захтјеве 

за подизање тендерске документације пет добављача,Записник са отварање приспјелих понуда 

од 01. 07. 2008. године, Понуду „Брчко Гас“ д.о.о. од 18. 06. 2008. године, Понуду „С –Ауто“ 

д.о.о. од 20. 06. 2008. године, Понуду „Трансјуг“ д.о.о. од 25. 06. 2008. године, Записник о 

гласању с бодовањем, према тендерској документацији од 01. 07. 2008. године,Одлуку о 

додјели уговора најуспјешнијем понуђачу, број 06-50-1206-4/08 од 02. 07. 2008. године,Уговор 

о купопродаји број: 06-50-1206-6/08 од 28.07. 2008. године, Мишљење Правобранилаштва 

Босне и Херцеговине, број: М-595/08 од 04. 07. 2008. године, Рачун број 0568/08 од 17. 10. 

2008. године, Радни налог, број: 0568/08 од 17. 10. 2008. године, Поврат средстава по допису од 

08. 06. 2009. године, Извјештај о спроведеном поступку Агенцији за јавне набавке бр. 06-50-
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1206/08 од 25. 09. 2008. године и Обавјештење о додјели уговора у „Службеном гласнику 

БиХ“, број 82/08. 

 

Посебна истражна комисија је на 3. сједници, одржаној 14. 10. 2009. године, разматрала 

Информацију Генералног секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине о куповини 

аутомобила за потребе Савјета министара Босне и Херцеговине, и Додатну информацију 

Генералног секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине о куповини аутомобила за 

потребе Савјета министара Босне и Херцеговине. 

 

Из наведених информација Генералног секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине 

произлази да је Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине у периоду од 

15. 04. 2008. године до 15. 04. 2009. године купио једно возило марке „Audi“ тип „Q7“ за 

потребе Канцеларије предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине, да је цијена 

аутомобила са свом додатном опремом износила 219.900,00 КМ, да је због немогућности 

уградње једног дијела додатне опреме наведенa цијенa накнадно смањенa за износ од 1.934,00 

КМ, да је наведени износ враћен Генералном секретаријату Савјета министара Босне и 

Херцеговине, те да је набавка аутомобила, предвиђена Планом капиталних издатака Генерални 

секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине за 2008.годину, проведена у складу са 

чланом 10.а Закона о јавним набавкама путем отвореног поступка набавке. 

 

Након расправе Посебна истражна комисија je: 

 

 једногласно прихватила информације Генералног секретаријата Савјета министара Босне и 

Херцеговине о набавци аутомобила у периоду од 15. 04. 2008. године до 15. 04. 2009. 

године. 

 

 са четири гласа „за“ једним гласом „против“ и два „уздржана“ гласа, утврдила да је 

поступак јавне набавке наведеног возила био транспарентан и да је проведен у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.  

 

 са три гласа „за“ два гласа „против“ и два „уздржана“ гласа, утврдила да је куповина 

наведеног возила била оправдана и у складу са Планом капиталних издатака Генералног 

секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине. 

 

 Посебна истражна комисија је једногласно одлучила да Представничком дому 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине предложи доношење новог закључака 

којим би се проширила надлежност ове посебне истражне комисије или којим би се 

формирала нова истражна комисије с циљем да се Представничком дому достави извјештај 

о набавци аутомобила за потребе свих министарстава у Савјету министара Босне и 

Херцеговине, у периоду од 01. 01. 2007. године до данас. 

 

 

 

 

ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ 

ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ 

Милица Марковић 

 

Доставити: 

- Представничком дому; 

- а/а 


