
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА ТРНОВО  

-НАЧЕЛНИК-  

 

Број:02-404- /16 

Трново,04.03.2016 

 

                                      ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  

 
ЗА НАБАВКУ УСЛУГA ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У  

                                   ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТРНОВО у 2016.год.  

 
Поштовани,  
Општина Трново, позива сва правна лица, регистрована за пружањуслуга смјештаја, да 
доставе понуду за набавку услугa хотелског смјештаја за потребе запослених у 
Општинској  управи Трново за 2016.годину.  
Процедура јавне набавке обавиће се у складу са Правилником о поступку додјеле уговора 
о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ» 
бр. 104/14). 
 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ 

 
1.ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1.ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ 

---------------------------------------------------------------------- 

УГОВОРНИ ОРГАН: ОПШТИНА ТРНОВО 

АДРЕСА ТРНОВСКОГ БАТАЉОНА 86  71 220 ТРНОВО 

ИДБ/ЈИБ 400643620009 

ТЕЛЕФОН 057-610-237 

ФАКС 057-610-242 

WEB адреса www.trnovo-rs.com 

E-mail infotrnovors@teol.net       

 

1.2.ПОДАЦИ О ОСОБАМА ЗАДУЖЕНИМ ДА ВОДЕ КОМУНИКАЦИЈУ У ИМЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА 

КОНТАКТ ОСОБА МАЈА ВУЧЕТИЋ 

ТЕЛЕФОН 057-610-237 

ФАКС 057-610-242 

E-mail infotrnovors@teol.net       

 
 
 
 



ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  

 
2.1.Предмет јавне набавке су услуге хотелског смјештаја за потребе запослених у 
Општинској управи Трново за 2016.годину.Услуге смјештаја подразумјевају ноћење, 
послужење оброка, боравишну таксу иосигурање.  
2.2.Редни број набавке у плану набавки (услуге из Анекса IIдио Б): 2  
2.3.Ознака и назив из ЈРЈН:55100000-1 – хотелске услуге  
2.4.Услуге ће се пружати сукцесивно, по потреби уговорног органа, до 31.12.2016.год.  
2.5.Закључиваће се више једнократних уговора у 2016.години. Рачун или фактура ће се 
сматрати закљученим уговором. 
 
 
 
3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  

3.1. Да би учествовао у процедури јавне набавке понуђач мора испуњавати следећи 
услов:  
Да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет набавке да посједује 
једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе са топлом водом да има организовано 
послужење оброка. 
 
4.ПОДАЦИ О ПОНУДИ  

4.1. Начин достављања понуда 
4.1.1. Понуде се достављају на адресу уговорног органа на –Општина Трново 
ул.Трновског батаљона 86.71 220 Трново. 
Понуде се могу доставити и путем факса бр:057-610-242 или путем електронске поште, на 
e-mail адресе особа задужених да воде комуникацију са понуђачима.  
4.1.2. Понуда, сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и 
уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у БиХ.  
 
4.2. Валута понуде 

Цијене морају битиизражене у конвертибилним маркама (БАМ). Понуде које се доставе 
некој другој валути ће бити неприхватљиве и као такве биће одбачене. 
  
5.РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  

5.1. Рок за достављање понуда је: 31.12. 2016.године до 12,00 часова. 
 
6.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА  

6.1. Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
6.2. Уговор ће се закључити са понуђачем који понуди најнижу цијену за предметну 
набавку 
 
7.ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ  

7.1. Уговорни орган формира комисију за јавну набавку, која ће попријему сваке понуде, 
извршити оцјену понуде, и предложити уговорном закључивање уговора или одбијање 
понуде, у зависности од квалитета приспјеле понуде, потреба уговорног органа и 
расположивих средстава у буџету општине Трново за 2016.год., предвиђених за услуге 
хотелског смјештаја запослених Општинске управе Трново. 
7.2. Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа у поступку јавне 
набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то електронским путем, 
факсом, или поштом.  



7.3. Уз обавјештење о резултатима поступка, уговорни орган ће доставити одлуку о избору 
најповољније понуде, или поништењупоступка, као и записник о оцјени понуда.  
7.4. Одлука о резултатима поступка јавне набавке биће објављена на wеб страници 
уговорног органа , истовремено са њеним упућивањем понуђачима. 
 
8.ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

8.1. Сваки понуђач који сматра да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио 
повреду одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката, има право уложити 
жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона о 
јавним набавкама (СЛ.Гласник БиХ бр.39/14). 
 
 
 
 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                              
                                                                                                                                               Ненад Мишовић 


