
Фонд здравственог осигурања  

Републике Српске 

Бања Лука 
 

Број: 07/015-101-17/20 

Дана: 28.07.2020. године 
 

На основу члана 8. став (1) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и 

Херцеговине» број: 39/14) и Рјешења о покретању поступка набавке број: 07/015-101-1/20 од 

13.01.2020. године за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге стручног усавршавања 

радника Фонда здравственог осигурања Републике Српске, доносим 

 

OДЛУКУ O ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 
 

I 
 

Прихвата се понуда «Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске» за услугу стручног 

усавршавања за 1 (једног) радника Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Сектора 

за план, анализу и развој здравственог осигурања, у укупној вриједности од 102,56 КМ без 

ПДВ-а. 

Плаћање ће се извршити по достављеном предрачуну/рачуну, из средстава Фонда - расходи за 

стручно усавршавање запослених. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на web-страници: www.zdravstvo-

srpske.org. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Позива за достављање понуда за набавку услуге стручног усавршавања радника на 

семинарима и стручним обукама у периоду до 31.12.2020. године од 13.01.2020. године, 

објављеног на web страници Фонда здравственог осигурања Републике Српске, понуђач  

«Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске» је доставио понуду за присуство на 

семинару на тему „Израда периодичних финансијских извјештаја и пореске актуелности у 

Републици Српској и Брчко Дистрикту БиХ“, за 1 (једног) радника Сектора за план, анализу и 

развој здравственог осигурања, који ће се одржати у периоду до 21.07. – 10.08.2020. године 

путем видео-фајла са предавањима. 
 

Поука о правном лијеку: 
  

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра 

да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има 

право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у роковима прописаним 

члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама. 
 

 


