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Број: 08/4.5/404-25 -З/16 

Датум : 14.06 .2016. годин е 

На основу члана 70. ст. 1., 2. и З. Закона о јавн им набавкама ("Службени гласник Босне и 

Херцеговине", број З9/14) , директор Центра доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача за вршење услуга хотелског смјештаја 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке из Записника о прегледу и оцјени Комисије 

број 08/4.5/404-25-2/16 од 14.06.2016. године и уговор за јавну набавку вршења услуга 

хотелског смјештаја , додјељује се понуђачу Привредна јединица " ПРИВРЕДНИК" ресторан и 

пансион " КУЛА" из Источног Сарајева за понуђеним цијенама са ПДВ-ом на основу једног 

ноћења , боравишне таксе и осигурања и то : за једнокреветну собу у износу од 50,00 КМ, 
двокреветну собу у и зносу од 65,00 КМ и трокре ветну собу у износу од 75,00 КМ . 

11 
Поступак јавне набавке вршења услуга хотелског смјештаја , покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда број 08/4.5/404-
25/ 16 од 01.06.2016. годи не . 

Позив о достављању понуда за набавку услуга хотелског смјештаја објављено је на веб сјату 

Центра дана 07.06.2016. године . 

111 
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту Комисија) формирана рјешењем директора Центра 

број 08/4.5/404-25-1/16 од 09.06.2016. године је дана 14.06.2016. године приликом отварања 
понуда утврдила да је благовремено пристигла једна понуда за вршење услуга хотелског 

смјештаја и то понуђача Привредна јединица " ПРИВРЕДНИК" ресторан и пансион "КУЛА" из 

Источног Сарајева . 
Понуђач Привредна јединица " ПРИВРЕДНИК " ресторан и пансион " КУЛА" из Источног Сарајева 

испунио је услове за квалификацију јер је доставио потребне доказе . Цијена исказана у понуди 

за вршење услуга хотелског смјештаја дата је на основу једног ноћења , боравишне таксе и 

осигурања и то : за једнокреветну собу у износу од 50,00 КМ , двокреветну собу у износу од 

65,00 КМ и трокреветну собу у износу од 75,00 КМ . 



IV 
Након увида и извршене провјере пристигле понуде, Комисија је дала препоруку директору 

Центра да донесе одлуку да је најповољнији понуђач за набавку вршења услуга хотелског 

смјеwтаја Привредна јединица "ПРИВРЕДНИК" ресторан и пансион "КУЛА" из Источног 

Сарајева поступајући у складу са чланом 70. став 1. Закона о јавним набавкама. 
О свему наведеном Комисија је сачинила Записник о прегледу и оцјени понуда број 

08/4.5/404-25-2/16 од 14.06.2016. године . 

С обзиром да је најповољнији понуђач одређен у тачки 1 ове одлуке и тиме су стечени услови 

за закључивање уговора са једним добављачем до З1.12.2016. године. 

v 
Задужује се Одјељење за правне, финансијске и опште послове да проведу даљу законску 

процедуру у складу са ЗЈН и Упутством о условима и начину објављивања обавјештења и 

достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информациони систем "Е-набавке" 

("Службени гласник БиХ", број 90/14 и З5/15}. 

Vl 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Центру, у писаној форми непосредно или 

препорученом пошиљком, у три примјерка, у року од пет (5) дана до дана пријема ове Одлуке . 

ДОСТАВЉЕНО : 

1) Понуђач 1х; 

2} Одјељење за правне, финансијске и опште послове; 

З) а/а . 


