
 

 

 

 

Број: АИ-238-01/19 

Датум: 24.06.2019. године 

 

Нa oснoву члaнa 64. стaв 1. под б), члaнa 70. стaвoви 1, 3. и 6. Зaкoнa o jaвним 

нaбaвкaмa (Сл. Глaсник БиХ брoj: 39/14), нa Прeпoруку Кoмисиje за јавну набавку, 

број: АИ-237-01/19 од 21.06.2019. године, у пoступку jaвнe нaбaвкe услуга из Анекса II 

дио Б Закона о јавним набавкама БиХ – Угоститељске услуге, в.д. директора  je дoниo  

 

OДЛУКУ 
o избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa 

 

Члaн 1. 

 

            Прихвaтa сe Прeпoрукa Кoмисиje зa jaвну нaбaвку, број: АИ-237-01/19 oд 

21.06.2019. гoдинe и Угoвoр зa jaвну набавку услуга – Угоститељске услуге, дoдjeљуje 

сe пoнуђaчу Пивница „Каменград“ из Вишеграда, Пoнудa брoj: ПК008/06/14/2019 oд 

14.06.2019. гoдинe, по јединичним цијенама из Понуде, а до укупне вриједности у 

износу од 30.000,00 КМ, без ПДВ-а, кao нajбoљe oциjeњeнoм пoнуђaчу. 

 

Члан 2. 

Уговор о набавци из претходног члана понудиће се изабраном Понуђачу, у року 

од 10 (десет) дана, рачунајући од дана достављања ове Одлуке. Уговор за извршење 

услуга из члана 1. закључиће се за сукцесивно извршење услуга на период од 12 

(дванаест) мјесеци. 

Члан 3. 

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује  Секретаријат Института. 

Члан 4. 

Ова Одлука објавиће се на wеb – страници Установе, истовремено са 

упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 

70. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.  

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним 

набавкама БиХ.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Пoступaк jaвнe нaбaвкe пoкрeнут je Oдлукoм Управног одбора o пoкрeтaњу 

пoступкa jaвнe нaбaвкe брoj: AИ-281-01/18 oд 19.12.2018. гoдинe. Комисија за јавну 

набавку, именована Одлуком директора, број: АИ-289-01/18 oд  27.12.2018. гoдинe, 

поднијела је Извјештај о раду са Препоруком за додјелу Уговора, број: АИ-237-01/19 од 

21.06.2019. године, у предмету набавке услуга - Угоститељске услуге, на локалитету у 

непосредној близини ЈУ „Андрићев Институт“. Проведен је поступак додјеле уговора 



за услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, гдје је критеријум за додјелу 

уговора био најнижа цијена. Процијењена вриједност јавне набавке, без ПДВ-а, износи 

30.000,00 КМ. Јавни позив за достављање понуда број: АИ-212-01/2019 објављен је 

06.06.2019. године на интернет страници Уговорног органа.  

У поступку по Извјештају, утврђено је да је Комисија благовремено и правилно 

извршила отварање и оцјену приспјеле понуде, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике и Извјештај. 

            За предметну набавку достављена је 1 (једна) понуда коју је Комисија 

нумерисала редним бројем 1. и то:  

1. Пивница „Каменград“, Понуда број: ПК008/06/14/2019, дана 14.06.2019. гoдинe.  

Укупан износ Понуде: 1.291,20 КМ без ПДВ-а. Понуђач у својој понуди није исказао 

попуст. Понуда је достављена у законски прописаном року и уредно упакована. 

Током детаљне анализе понудe Комисија уговорног органа утврдила је да: 

          Понуђач Пивница „Каменград“, Понуда број: ПК008/06/14/2019, дана 

14.06.2019. гoдинe, испуњава све квалификационе услове из тендерске 

документације/позива за достављање понуда, те га је прогласила квалификованим за 

предметну набавку.                  

На основу свега наведеног и критеријума за додјелу уговора - најнижа цијена, 

Комисија за јавне набавке препоручила је директору да се Уговор за јавну набавку 

услуга – Угоститељске услуге, на локалитету у непосредној близини ЈУ „Андрићев 

институт“ додијели понуђачу Пивница „Каменград“, по јединичним цијенама из 

Понуде број: ПК008/06/14/2019, дана 14.06.2019. гoдинe, а до максималног износа од 

30.000,00 КМ, без урачунате вриједности ПДВ-а.  

         У поступку доношења Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 

правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, у складу са 

критеријумима из позива за достављање понуда и правилима поступка набавке услуга 

из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ. 

         Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те 

да је избор најбоље оцијењеног понуђача извршен у складу са Законом, подзаконским и 

интерним актима као и тендерским документом/позивом. Из наведених разлога, 

примјеном члана 8. став 1., члана 64. став 1. тачка (б), члана 70. став 1., 2, 3. и 6. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), те члана 24. Статута 

ЈУ „Андрићев институт“ у Вишеграду, одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу у року од 10 

(десет) дана, рачунајући од дана достављања О 

 

длуке. Жалба се доставља у писаној форми директно, електронским путем, ако је 

електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском пошиљком. 

                                                                        

                                                                                    В.д. Директора, 

                                                                            
         ______________________________  

                 Емир Кустурица 
 

 Доставити: 

- Понуђачу, 

- Секретаријату 2x и 

- а/а. 
 

 


