
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-10-4-3/22 

Датум: 22.2.2022. године 

 

 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19), члана 6. и члана 8.  Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) и члана 10. Правилника о 

поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник БиХ", број: 66/16), д о н о с и м: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б 

Закона о јавним набавкама у избору више понуђача за сукцесивно пружање 

угоститељских услуга по основу репрезентације (екстерне репрезентације) за 2022. 

годину, за шта је Јавни позив за достављање понуда објављен на званичној web 

страници Општине Шековићи, под бројем: 04/3-404-10-2/22 од 8.2.2022. године, 

ОДЛУЧЕНО је да се уговор додјели понуђачу: „ТРИАРХ ГРУПА“ д.о.о. 

Шековићи, П.Ј. „АНИН ДВОР“ Шековићи.  

 Са наведеним понуђачем закључиваће се уговор сукцесивно на период до 

31.12.2022. године у оквиру предвиђеног Буџета Општине Шековићи за ову врсту 

набавке.  

 Рачун или фактура за извршену услугу, одобрена од стране овлашћеног лица 

Општине Шековићи, сматраће се закљученим Уговором.  

 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на web-страници 

Општине Шековићи.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Општина Шековићи као уговорни орган је Одлуком о покретању поступка 

јавне набавке, број: 03-404-10/22 од 8.2.2022. године, покренула поступак јавне 

набавке додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама у 

избору више понуђача за сукцесивно пружање угоститељских услуга по основу 

репрезентације (екстерне репрезентације) за 2022. годину, за који је Јавни позив за 

достављање понуда објављен на званичној web страници Општине Шековићи, под 

бројем: 04/3-404-10-2/22 од 8.2.2022. године. Поред објаве јавног позива на 

званичној интернет страници Општине Шековићи исти је упућен на још једанаест 

адреса, односно позвано је још једанаест потенцијалних понуђача да доставе своје 

понуде. У предметном поступку биће изабрано више понуђача за предметну услугу 

за период до 31.12.2022. године. До дана 22.2.2022. године своју понуду доставио је 

један понуђач,  и то: „ТРИАРХ ГРУПА“ д.о.о. Шековићи, П.Ј. „АНИН ДВОР“ 



Шековићи. Након проведеног поступка јавне набавке утврђено је да је горе 

наведени понуђач благовремено доставио понуду која задовољава све тражене 

критеријуме од стране Општине Шековићи као уговорног органа, те је иста 

технички прихватљива за уговорни орган, што је потврђено од стране службеника 

за јавне набавке у Записнику о отварању и прегледу понуде у поступку за додјелу 

Уговора о сукцесивном пружању угоститељских услуга по основу репрезентације  

за 2022. годину, број: 04/3-404-10-4-2/22 од 22.2.2022. године.  

 У поступку доношења ове Одлуке оцијењено је да је службеник за јавне 

набавке у свему правилно поступио, те да је избор понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, те у складу са критеријумима 

из Јавног позива за достављање понуда.  

 

Из свега наведеног, а сходно одредбама члана 70. став (1), (2), (3) и (6) 

Закона о јавним набавкама, те члана 4. став (3) и члана 10. Правилника о поступку 

додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама, 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба уговорном органу у писаној 

форми у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања обавјештења о додјели 

уговора.  

 

 

ДОСТАВИТИ:      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1. Понуђачу,      

2. У спис и а/а.              Миладин Лазић  


