
  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-966, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com 

 

  

Број: 02-406-112-9/21 

Станари, 13.07.2021. године  

 
 
На основу члана 68. Статута Општине Станари („Службени гласник Општине Станари“, 

број: 5/17), а у складу са чланом 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“ број: 39/14) и препоруком Комисије за јавне набавке (препорука дата у Записнику 

о прегледу и оцијени понуда број: 02-406-112-8/21 од 12.07.2021. године) начелник Општине 

Станари доноси   

 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача 

    

I 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени 

понуда број: 02-406-112-8/21 од 12.07.2021. године и уговор о јавној набавци услуге бањске 

рехабилитације додијели понуђачу „Бања Кулаши“ д.о.о. Кулаши-Прњавор, који је у предметном 

поступку јавне набавке понудио економски најповољнију понуду. 

 

II 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се изабраном понуђачу „Бања Кулаши“ д.о.о. 

Кулаши-Прњавор, у складу са чланом 98. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14)  

 

III 

 Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са 

упућивањем понуђачу који је благовремено доставио понуду у поступку јавне набавке, у складу 

са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14). 

 

IV 

 Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачима 

који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14).  

 

 

Образложење 

  

Одлуком о провођењу поступка јавне набавке број: 02-406-112/21 од 25.06.2021. године, 

покренут је поступак јавне набавке услуге бањске рехабилитације. 

Понуду је у предвиђеном року до 0800 часова 09.07.2021. године доставио један понуђач, и 

то:  

1. „Бања Кулаши“ д.о.о. Кулаши-Прњавор 



 2 

Отварање понуда било је јавно и на њему није било присутних представника понуђача.    

Комисија је потом на затвореном састанку одржаном 12.07.2021. године, извршила увид 

у комплетну документацију коју је доставио понуђач и по том основу утврдила да је исти  

доставио комплетну документацију, која је захтјевана у Позиву за достављање понуда, број: 02-

406-112-1/21 од 30.06.2021.године. 

 У предметном поступку јавне набавке није захтјевана гаранција за озбиљност понуде.   

У складу са чланом 98. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, уговор о предметној 

набавци доставиће се изабраном понуђачу.   

Сходно важећим прописима и Позиву за достављање понуда, а на препоруку Комисије за 

јавне набавке о избору понуђача који је једини дао понуду у поступку набавке услуге бањске 

рехабилитације, одлучено је као у диспозитиву.  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.   

 

 

Поука о правном лијеку: У складу са чланом 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“ бр. 39/14) против ове Одлуке може се изјавити жалба у писаној форми у најмање 

3 (три) примјерка. 

 

 

Прилог: 

 

1. Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-406-112-8/21 од 12.07.2021. године - копија 

 

 

 

 

Достављено:                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1. „Бања Кулаши“ д.о.о. Кулаши                

2. www.opstinastanari.com                                                        _______________________                                                                                            

         3.  У тендерску документацију                                                          Радојица Ћелић 

                                                                                       
 

 

.    

http://www.opstinastanari.com/

