
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                       Хиландарска бр.1, 74000 Добој, тел/фаx:053/242-002, e-mail: gradonacelnik@doboj.gov.ba 
 

 

Број: 02-404-1- 32/20. 

Датум: 15.01.2020. 

 

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

(„Сл. гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 10. став (1) Правилника о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама („Сл.гласник БиХ“ бр. 66/16) на 

препоруку Комисије за јавне набавке бр. 155/19. од 10.01.2020. у поступку јавне набавке – 

„Угоститељске услуге за потребе Градске управе Добој у 2020/2021“., градоначелник је 

донио  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке бр. 155/19. од 10.01.2020. и  уговор 

за јавну набавку угоститељских услуга за потребе Градске управе Добој у 2020/2021. 

додјељује се понуђачу Ресторан „Харизма“ Добој, понуда бр. 2-20/20 од 31.12.2019. за 

понуђену цијену од 1.280,28 КМ  (збир јединичних цијена) без урачунатог ПДВ-а.  

  

Члан 2. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку 

рока од 10 дана, рачунајући од дана од када је понуђач обавијештен о избору најповољније 

понуде у складу са чланом 98. став (2) и (3) Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се  на wеб-страници градске управе Добој www.doboj.gov.ba 

истовремено с 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. став (2) Закона о јавним набавкама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак предметне јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке угоститељских услуга за потребе Градске управе Добој у 2020/2021 бр. 02/404-1-

tel:053/242-002


924/19. од 20.12.2019. Јавна набавка проведена је путем Јавног позива за достављање понуда 

(услуга из Анекса 2 дио Б Закона). 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 60.000,00 КМ (словима: 

шездесетхиљадаконвертибилнихмарака). 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем бр. 02-022-1609/17.  од 27.7.2017. 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник са отварања понуда бр. 155/19 од 

10.01.2019., као и Записник о оцјени понуда бр. 155/19 од 10.01.2019. којима је констатовано 

да је понуду у предметном поступку набавке доставио понуђач Ресторан „Харизма“ Добој, 

те да је његова понуда прихватљива, односно иста испуњава услове тражене Јавним 

позивом за достављање понуда бр. 02-404-1-936/19 од 23.12.2019. 

На основу напријед наведеног Комисија је дала  Препоруку градоначелнику о избору 

најповољнијег понуђача бр. 155/19 од 10.01.2020. којом се препоручује да се за набавку 

предметних услуга изабере понуђач Ресторан „Харизма“ Добој. 

У поступку оцјене проведеног поступка градоначелник није нашао разлоге, 

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

препоруке Комисије за јавне набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је 

избор понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, Правилником о поступку 

додјеле уговора о услугама из Анекса 2 дио Б Закона, интерним актима и  Јавним позивом 

за достављање понуда бр. 02-404-1-936/19 од 23.12.2019. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б. Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба,  у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

ове одлуке.  

Жалба се доставља путем уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 

 

           

                                                                                                            Градоначелник 

  ДОСТАВИТИ:                                                                                           Борис Јеринић,с.р. 

                                                                                                

1. Ресторан „Харизма“ Добој 

2. Одсјеку за јавне набавке 

3. На објаву ИТ администратору, 

4. А/а. 

 

 


