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Број:327/20 

Датум: 24.04.2020. године 

На основу члана 64. став 1. тачка б) и 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херецеговине 

(''Службени гласник Босне и Херцеговине'' бр. 39/14), чл. 82. ст. 3. Закона о локалној самоуправи 

Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 97/16), чл. чл. 40. алинеја 5. Статута 

ЈУ Туристичке организације Јахорина бр. 629/17 од 12.12.2017. године и Записника o оцјени 

понуда број: 326/20 од 24.04.2020. године, директор доноси:  

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 

''TOP SPORT'' д.о.о. Бијељина 

 

 

ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ уговор о изградњи фитнес игралишта и дјечијег игралишта на отвореном 

на Јахорини понуђачу ''TOP SPORT'' д.о.о. Бијељина након проведеног конкурентског поступка. 

 

Понуђач ће извести радове по укупној накнади од 40.170,50 КМ + 6.829,99 КМ (ПДВ 17%)  што 

чини укупну вриједност уговора од 46.999,49 КМ са ПДВ (Словима: 

четрдесетшестхиљададеветстотинадеведесетдевет и 49/100 КМ). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Уговорни орган расписао је јавни тендер за набавку радова на изградњи фитнес игралишта 

и дјечијег игралишта на отвореном на Јахорини, ЈРЈН: (45212120-3) – Грађевински радови на 

тематском парку.Критериј додјеле уговора је најнижа цијена. 

 

Конкурентски захтјев објављен је на порталу јавних набавки по обавјештењу број: 18945-

7-3-12-3-1/20 дана 06.04.2020. године и измјене ТД дана 07.04.2020. године, те послат на адресе 

три понуђача. Конкурентски захтјев са портала јавних набавки преузело је10 потенцијалних 

понуђача. Благовремено су пристигле понуде два понуђача, и то: ''TOP SPORT'' д.о.о. Бијељина и 

''FLEX INVEST'' д.о.о. Сарајево.  

Није било неблаговремено пристиглих понуда. 

 

Комисија за јавне набавке провела је поступак отварања, те анализом понуда утврдила да је 

понуда понуђача''TOP SPORT'' д.о.о. Бијељина формално-правно, економски и технички исправна 

и финансијски прихватљива. 

Понуда понуђача ''FLEX INVEST'' д.о.о. Сарајево је формално-правно и економски исправна. 

Понуда је технички и професионално неисправна, тј. неприхватљива.  

Понуђач није доставио документе тражене тендерском документацијом који доказују техничку и 

професионалну способност, и то: копију уговора којим доказује да је реализовао посао у вези са 

предметном набавком у вриједности од 47.000,00 КМ, како је тражено тачком 2.5 б) ТД; копије 

сертификата о усаглашености фабричке производње према стандарду  ''EN1090-1:2009+A1:2011'', 

како је тражено тачком 2.5 в) ТД; стручни налаз о испитивању захтјева безбједности мобилијара за 

дјечија игралишта усаглашене са стандардом EN 1176-1 и то за љуљашку са двије сједалице и 

шестоугаону пењалицу како је тражено Анексом 3 – Образац за цијену понуде, тачка 4. Дјечији 



 

2 
 

реквизити;  копију сертификата TÜV EN 1177:2018 и сигурносни налаз еластичне плоче, како је 

тражено Анексом 3 – Образац за цијену, тачка 5. Гумена подлога.  

 

Понуђач је доставио сертификате који нису тражени тендерском документацијом и који не 

гарантују усклађеност са захтијеваним стандардом квалитета.  

 

Записником о оцјени понуда од 24.04.2020. године детаљно је описан ток поступка од објаве 

поступка до пријема понуде из кога је јасно да је понуђач благовремено упознат са захтјевима 

уговорног органа које је у потпуности прихватио. Анализом достављене понуде утврђена су 

одступања од захтјева прописаних тендерском документацијом. Комисија за јавне набавке понуду 

је оцијенила технички неисправном и одбацила је као неприхватљиву.  

 

Нису се стекли услови за одржавање предвиђене е-аукције.  

 

Након вијећања и гласања, Комисија је једногласно дала препоруку директору да понуђачу ''TOP 

SPORT'' д.о.о. Бијељина додијели уговор о изградњи фитнес игралишта и дјечијег игралишта на 

отвореном на Јахорини. 

 

Прихватајући препоруку Комисије, директор доноси одлуку као у диспозитиву. 

 

Одлука се доставља понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 

71. став 2. Закона.   

 

 

Правна поука: 

 

 Против ове одлуке допуштена је жалба, најкасније у року од (5) пет дана од дана пријема 

ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно, или препорученом 

поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака за уговорни орган и све 

учеснике у поступку. 

 

 

 

Доставити:                                                                                           ДИРЕКТОР  

 

1. Понуђачима,                                                                          Мр Игор Тошић, с.р. 

2. Рачуноводству,  

3. ПР за објаву на веб. стр. и 

4. а/а       

 

 


