
 
Број: 1338/22 

Датум: 19.12.2022. године 

 

 

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

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14 и 59/22), члана 26. став (2) тачка 5. Статута Јавне 

установе „Туристичке организације Града Источно Сарајево“, број: 415/22 од 26.04.2022. године и 912/22 

од 03.10.2022. године и Записника o оцјени понуда број: 1336.1/22 од 19.12.2022. године, в. д. директора 

доноси:  

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 

                                                                „МИЛКУС“ д.о.о.  

 

1. ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ уговор за набавку услуга аутобуског превоза понуђачу „МИЛКУС“ д.о.о. након 

проведеног поступка методом конкурентског захтјева за достављање понуда. 

2. Понуђач ће извршити услуге из тачке 1. по накнади од 30.600,00 КМ + 5.202,00  (ПДВ 17%), што 

чини укупну вриједност уговора у износу од 35.802,00 КМ са урачунатим ПДВ – ом (Словима: 

тридесетпетхиљадаосамстотинадва и 00/100 КМ).  

3. Одгођени рок плаћања износи 30 дана од дана пријема фактуре. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкурентски захтјев за достављање понуда објављен је на порталу јавних набавки под 

 Обавјештењем број: 18945-7-2-21-3-1/22 од 08.12.2022. године.  

 Главни ЦПВ код: (60100000-9) – Услуге друмског превоза.    

             Предвиђено је закључивање оквирног споразума са једним понуђачем.  

 Критериј додјеле уговора је економски најповољнија понуда са поткритеријима и то:  

  а) цијена – чија је вриједност 80%  

  б) одгођени рок плаћања- чија је вриједност 20%.  

 

Тендерску документацију са портала је преузело 6 (шест) потенцијалних понуђача.  

Комисија је одржала јавно отварање понуда 19.12.2022. године у 11:30 часова. Јавном отварању              

понуда нису присуствовали представници понуђача. О проведеном јавном отварању сачињен је Записник 

о отварању понуда број: 1336/22 од 19.12.2022. годинe.   

 

Комисија за јавне набавке је Записником о оцјени понуда број: 1336.1/22 од 19.12.2022. године утврдила 

сљедеће: 

Да је пристигла 1 (једна) понуда, понуђача „МИЛКУС“ д.о.о. заведена код уговорног органа под бројем 

протокола 1334/22 од 19.12.2022. године у 10:00 часова, са цијеном 30.600,00 КМ + 5.202,00 КМ (17 % 

ПДВ) што чини укупну вриједност у износу од 35.802,00 КМ са ПДВ-ом и одгођеним роком плаћања 30 

дана, те да је формално-правно, економски и технички  исправна и финансијски прихватљива.  

Није било неблаговремено пристиглих понуда.  

   

Прихватајући препоруку Комисије, в. д. директора доноси одлуку као у диспозитиву. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.   

 

 



 
 

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:                                                                                             В. Д. ДИРЕКТОРА 

1. Понуђачу,  

2. Служби за опште, правне и финансијске послове,                         Игор Иконић  

3. ПР - за објаву на званичну интернет страницу 

 

 и   

4. а/а.       

 

 

  


