
 

 

 

 

 

 

Број: AИ-37-01/23 

Датум: 04.01.2023. године 

 

 

На основу члана 70. став 1., 2. и 3., члана 87. став 1. под б) и члана 90. став 3 

Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник БиХ број: 39/14 и 59/22), директор ЈУ 

„Андрићев институт“ у Вишеграду је донио  

 

О Д Л У К У 
о прихватању понуде и избору најповољнијег понуђача 

 

 

                                                                     Члан 1. 

Прихвата се Понуда број: 1-1803-8/22 од 01.10.2022. године Предузећа за 

поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука и уговор о набавци услуга – 

Поштанске услуге додјељује се Предузећу за поштански саобраћај Републике Српске 

а.д. Бања Лука Радна јединица за поштански саобраћај Фоча, улица Краља Петра I 

Карађорђевића 18, по јединичним цијенама исказаним у Понуди, а до укупног износа 

од 1.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а).  

 

Члан 2. 

Уговор о набавци из претходног члана доставиће Понуђач, одмах по пријему ове 

Одлуке. 

Уговором о набавци услуга из става 1. ове Одлуке прецизираће се: 

- обавезе и одговорности сауговорача, 

- вриједност услуга  и начин плаћања, 

- рокови за извршење услуга, 

- рјешавање спорова и 

- друга питања везана за извршење уговора. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука објавиће се на wеb страници Института истовремено са упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама БиХ.  

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

             Директор Установе је послао Позив за доставу понуде за набавку услуга -  

Поштанске услуге путем имејла понуђачу Предузећа за поштански саобраћај Републике 

Српске а.д. Бања Лука. Радна јединица за поштански саобраћај Фоча послао је дана 

04.01.2023. године понуду број 1-1803-8/22 од 01.10.2022. године са понуђеним 

јединичним цијенама за предметне услуге.  

           С обзиром на то да је понуда задовољавајућа директор Установе је донио одлуку 

као у диспозитиву. 

 

 

 



 

Поука о правном лијеку 

У складу са чланом 101. став 6) Закона о јавним набавкама БиХ, жалба на у 

поступку директног споразума није допуштена. 

 

 

                                                                  

                                                                                             Директор, 

                                                                                ____________________ 

                                                                                                   Емир Кустурица 

 

 

Доставити:                              

- Понуђачима, 

- а/а. 

   

 

 

 

 


