
 

 

Број:655/20 

Датум: 21.09.2020. 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) и чл. 40. алинеја 5. Статута ЈУ Туристичке 

организације ''ЈАХОРИНА'' – Град Источно Сарајево  бр. 629/17 од 12.12.2017. године и 

Записникаo оцјени понуда број:654/20 од 21.09.2020.године, директор доноси:  

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 

''VISIA'' д.о.о. Источно Сарајево 

 

 

ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ уговор за набавку ферата стазе понуђачу ''VISIA'' д.о.о. Источно Сарајево 

након проведеног поступка методом конкурентског захтјева. 

 

Понуђач ће вршити услуге по укупној накнади од 38.500,00 КМ без ПДВ-а (Словима: 

тридесетосамхиљадапетстотина и 00/100 КМ) што чини укупну вриједност уговора обзиром да је 

набавка ослобођена плаћања ПДВ-а јер се финансира из донаторских средстава. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Уговорни орган расписао је јавни тендер за набавку ферата стазе, ЈРЈН: (43000000-3) – Машине за 

рударство, каменоломе, опрема за грађевинарство. Критериј додјеле уговора је најнижа цијена. 

 

Конкурентски захтјев објављен је на порталу јавних набавки по обавјештењу број: 18945-7-1-16-3-

5/20 дана 08.09.2020. године. Позив за преузимање тендерске документације послат је на адресе 

три понуђача. Конкурентски захтјев са портала јавних набавки преузело је 12 потенцијалних 

понуђача. Благовремено је пристигла понуда  понуђача: ''VISIA'' д.о.о. Источно Сарајево. Није 

било неблаговремено пристиглих понуда. 

 

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

понуда формално-правно, економски и технички исправна и прихватљива. 

Предвиђена e- аукција није одржана обзиром да је пристигла једна понуда. 

 

Комисија  једногласно даje препоруку директору да понуђачу ''VISIA'' д.о.о. Источно Сарајево 

додијели уговор о набавци ферата стазе. 

 

Прихватајући препоруку Комисије, директор доноси одлуку као у диспозитиву. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који je учествоваo 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. Понуђачу, 

2. Рачуноводству,                                                                    мр Игор Тошић, с.р. 

3. ПР – за објавуна веб. стр. и 

4. а/а       

 

 


