
 

1 
 

Број:770/20 

Датум:23.10.2020. године 

На основу чл. 69. ст. 1. т. б), ст. 2. т. д) и чл. 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, 

директор ЈУ Туристичке организације ''ЈАХОРИНА'' – Град Источно Сарајево доноси:  

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ 

поступка за набавку и уградњу вјештачке стијене и обуке за пењање на вјештачку стијену 

на Требевићу 

 

ПОНИШТАВА СЕ поступак избора понуђача за набавку и уградњу вјештачке стијене и 

обукe за пењање на вјештачку стијену на Требевићу јер није запримљена ниједна прихватљива 

понуда. 

                                                                           О б р а з л о ж е њ е 

Уговорни орган расписао је јавни тендер за набавку и уградњу вјештачке стијене и обукe за 

пењање на вјештачку стијену на Требевићу за потребе  ЈУ  Туристичке организације ''ЈАХОРИНА'' 

– Град Источно Сарајево, ЈРЈН: (44000000-0) –Грађевинске конструкције и материјали, помоћни 

производи у грађевинарству (осим електричних апарата) додатни ЈРЈН: (37535290-6) –Опрема за 

пењање по зиду и ужету, (80500000-9) – Услуге обуке.  

Обавјештење о набавци објављено је на порталу јавних набавки, број: 18945-7-1-18-3-7/20 

од 08.10.2020. године. године и тендерску документацију је преузело 7 (седам) потенцијалних 

понуђача. Критериј додјеле уговора је најнижа цијена.Предвиђена је е-аукција. Благовремено је 

пристигла једна понуда. Није било неблаговремених понуда.  

Анализом понуде, констатоване Записником о оцјени понуда број: 769/20 од 23.10.2020. године 

утврђено је да је понуда неприхватљива и као таква је одбачена.  

 

Понуђач ''SCORPIO'' д.о.о. Зеница доставио је понуду којом није доказао техничку и 

професионалну способност. Уговорни орган прописао је  тачком 11.4.1 тендерске документације 

услове за учешће у поступку, те доказе којима понуђач потврђује своју техничку и професионалну 

способност у тачки 11.4.2 тендерске документације. Понуђач није доказао да је сертификован 

(овлаштен и оспособљен) за адреналински туризам, односно за спортско пењање, да  има 

квалификовану радну снагу и да има успјешно искуство у реализацији посла који је предмет 

набавке у траженој вриједности.  

Понуђач је доставио неовјерене дипломе као доказ способности за правно и физичко лице, те 

неовјерене  копије уговора без потврда о успјешној реализацији посла. Понуђач није доставио 

доказ да је благовремено покушао обезбиједити тражени доказ.  
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У погледу финансијске прихватљивости, понуђач је доставио понуду која премашује процијењену 

вриједност набавке. Обзиром да се набавка финансира из донаторских средстава, а уговорни орган 

није у могућности да обезбиједи додатна финансијска средства, те да није било других учесника 

поступка и одржавање планиране е-аукције не би било могуће, понуда је и финансијски 

неприхватљива.  

Узимајући у обзир чињенично стање и одредбе важећих правних прописа, одлучено је као у 

диспозитиву. 

Правна поука:  

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

ове одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа и 

доставља се у три примјерка. 

 

Доставити:                                                                                                           ДИРЕКТОР  

1. Понуђачу,                                                                                                 мр Игор Тошић 

2. Рачуноводству и  

3. а/а 

 

 


