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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА       

Министарство одбране 

  

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Ministarstvo odbrane-оbrane 

 

Број: ЈН1 11-03-26-128-7/21 

Сарајево, 19.07.2021. године 
 

На основу члана 64.став (1) тачка б), члана 70. Став (1), (3) и (6).  Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број: 39/14), одредби 

Правилника о директном споразуму у Министарству одбране Босне и Херцеговине број: 

11-02-03-4234-2/14 («Службени гласник БиХ» број: 44/15), а на основу Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке услуга атестирања (баждарења) и пуњења боца 

медицинским кисеоником за потребе ОС БиХ за 2021. годину број: ЈН1 11-03-26-128-

6/21 од 19.07.2021. годне, д о н о с и м: 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели уговора  

 

I 

На основу понуде „ТГТ Техногас“ а.д. Лакташи од 08.07.2021. године као најповољнијег 

понуђача за набавку услуга атестирања (баждарења) и пуњења боца медицинским 

кисеоником за 2021. годину Оружаних снага Босне и Херцеговине, шифра по ЈРЈН  

50400000-9, додјељује се уговор понуђачу „ТГТ Техногас“ а.д. Лакташи за понуђену 

цијену 2.542,53 КМ са (ПДВ-ом). 

 

II 

Приједлог уговора о набавци Сектора за набавку и логистику/Одсјек за уговарање, 

набавку и продају доставит ће се на потпис понуђачу „ТГТ Техногас“ а.д. Лакташи. 

 

III 

За реализацију ове одлуке и уговора задужује се и овлашћује Одсјек за одржавање у 

сарадњи са ЗШ ОС БиХ и пружаоцем услуга. 

 

IV 
Ова одлука објавит ће се на wеб страници Министарства одбране Босне и Херцеговине.  

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се доставити изабраном понуђачу у 

поступку јавне набавке. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 

ЈН1 11-03-26-128-6/21 од 19.07.2021. године. Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. Процјењена вриједност јавне набавке је 2.564,10 КМ без ПДВ-а 

односно 3.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Испитивање тржишта извршио је Сектор за набавку и логистику/Одсјек за одржавање. 

Обзиром да се ради о уговарању услуга атестирања (баждарења) и пуњења боца 

медицинским кисеоником за 2021. годину ОС БиХ додијели уговор „ТГТ Техногас“ а.д. 

Лакташи. 

У поступку јавне набавке за уговарање набавке услуга атестирања (баждарења) и пуњења 

боца медицинским кисеоником за 2021. годину утврђено је, да је Сектор за логистику и 



Сарајево, Хамдије Крешевљаковића 98,        Телефон: ++387 33 286 500       Факс:  ++387 33 286 697 

 

 

набавке/Одсјек за одржавање, правовремено и правилно извршио испитивање тржишта, 

утврђено је да је прихватљива понуда понуђача „ТГТ Техногас“ а.д. Лакташи. У 

поступку доношења ове одлуке, посебно су цјењене чињенице Сектора за набавку и 

логистику/Одсјек за одржавање, правилно и потпуно извршио оцјену квалификованости 

понуђача у складу са критеријима из позива. 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, Руководиоц уговорног органа није нашао 

разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Одсјека за уговарање, набавку и продају. 

 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 

оцјењен на основу критерија за додјелу уговора - најниже цијене.  
 

Из наведених разлога примјеном члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став (1),став (3), а у 

вези са чланом 7. Правилника о директном споразуму у Министарству одбране Босне и 

Херцеговине број: 11-02-03-4234-2/14 («Службени гласник БиХ» број 44/15), одлучено је 

као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном лијеку: Против ове одлуке није дозвољена  жалба. 
 

 

 

 

Доставити: 

- “ТГТ Техногас” а.д. 

Лакташи, 

тел: 051/584-818;   

факс: 051/584-254 

- Канцеларија за односе са 

јавношћу МО БиХ (објава 

на веб страници )  

- Сектор за финансије и 

буџет 

- ЗШ ОС БиХ 

- а/а  

    М И Н И С Т А Р  

                         ___________________ 

           др Сифет Поџић 

            

 

 


