
  

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-106-4/20 
Датум, 25.12.2020. године 
 

На основу члана 70. став 1), 3) и 6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), те одредби Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 66/16), 
Начелник општине Лопаре, доноси  
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора у поступку набавке услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 
 

I 

Овом Одлуком додјељује се уговор понуђачу УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА - ГОСТИОНИЦА 
„HELVETIA“ ЛОПАРЕ, за пружање угоститељских услуга током периода наведеног у Позиву за 
достављање понуда, који је објављен на web страници општине Лопаре, а према достављеној 
понуди понуђача.  
 

II 
 Сваки рачун за извршену услугу сматраће се уговором. Уговорни орган може изабрати 
више понуђача за предметну услугу, из исте категорије, за период за који проводи поступак јавне 
набавке. Закључиваће се више једнократних уговора у 2021. години или прихватити више фактура 
укупне вриједности до 28.205,00 КМ без ПДВ-а. Уговор са понуђачем из члана 1. ове Одлуке 
закључиће се под сљедећим условима: 

- Према цијенама (званичном цјеновнику) понуђача; 
- Услуге ће се пружати сукцесивно у току уговорног периода, према стварним потребама 

уговорног органа; 
- Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испостављене фактуре или другог 

облика плаћања за извршену услугу. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу по истеку рока за жалбу и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 
учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине). 
 
 
                  Н А Ч Е Л Н И К 
                                                 Радо Савић 
  
Доставити: 

1. Понуђачима х1, 
2. Одјељењу за финансије, 
3. Евиденцији и 
4. Архиви. 

 
 


