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Број: 02-020-75-6/16
Датум:30.05.2016.год.

На основу члана 8 став 1 и члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник БиХ“, број 39/14) и чл.50 Статута општине Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен
општине Братунац бр.04/2005), у поступку јавне набавке услуга „Хотелски смјештај за
службенике Општинске управе Братунац“, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Члан 1.

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку и уговор за јавну набавку услуга
хотелски смјештај за једног службеника Општинске управе Братунац за дан 30.05.2016.год.,
додјељује се понуђачу Хотел „ПАЛАС“ АД Бања Лука, за понуђену цијену од 66,24 КМ, без
ПДВ-а.
Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу Хотел
„ПАЛАС“ АД Бања Лука.
Члан 3.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Братунац www.opstinabratunac.com
истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са
чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама.
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б.
Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник БиХ бр.104/14), Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-020-75-2/16 од 08.02.2016. године, покренут је поступак јавне набавке услуга
хотелског смјештаја за потребе запослених у Општинској управи Братунац у 2016.год. Позив за
достављање понуда објављен је на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com
дана 08.02.2016.год.
Након објављивања позива уговорни орган је примио понуду понуђача Хотел „ПАЛАС“
АД Бања Лука, за пружање услуга хотелског смјештаја за дан 30.05.2016.год. Укупна понуђена
цијена за услугу хотелског смјештаја, за једног службеника Општинске управе Братунац, без
ПДВ-а је 66,24 КМ.
По пријему понуде Рјешењем Начелника општине бр.02-020-75-6/16 од 30.05.2016.год.
именована је Комисија за јавну набавку.
Комисија за јавну набавку, на састанку одржаном дана 30.05.2016.год., прегледала је
приспјелу понуду и утврдила да је понуда у складу са условима дефинисаним Позивом за
достављање понуда, да је понуђач квалификован да уредно изврши предметну набавку и да је
понудио прихватљиву цијену за ову јавну набавку. Комисија је дала препоруку да се уговор о
јавној набавци услуга хотелски смјештај за једног службеника Општинске управе Братунац за
дан 30.05.2016.год. додијели понуђачу Хотел „ПАЛАС“ АД Бања Лука.
У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија,
правилно и потпуно, дала оцјену приспјеле понуде у складу са критеријумима из позива те да
нису нађени разлози неправилности и пропуста у раду Комисије који би евентуално били основ
за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.
У вези наведеног а примјеном одредби Правилника о поступку додјеле уговора о
услугама из Анекса II дио Б. Закона о јавним набавкама БиХ, те одрдби Закона о јавним
набавкама одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_____________________________
Млађеновић Недељко,дипл.инж.маш.

