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Број: 02-370-472/17
Датум: 22.01.2018.године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“број 97/2016), члана 78.
Статута општине Брод (Службени гласник општине Брод бр. 5/14 и члана 70. став (1) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БИХ”, број 39/14) Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
За набавку услуге наплате кориштења паркинг простора у градском дијелу Брода у 2018.години понуђачу ДОО
„Борац-Брод“ Брод под условима из прихваћене понуде број 5/18 од 19.01.2018.године по цијени ез укљученог
ПДВ-а износи 27.350,43 КМ а укупна вриједност са ПДВ-ом износи 32.000,00 КМ и усаглашеној расподјели
прихода од наплате паркинга у омјеру 20 % од оствареног промета задржава Општина Брод што износи
8.000,00 КМ, а 80 % од оставреног прихода што износи 32.000,00 КМ плаћа вршиоцу услуге ДОО“Борац-Брод“
Брод.
Образложење
Начелник општине Брод је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-370-472/17 од
29.12.2017.године покренуо поступак јавне набавке услуге наплате кориштења паркинг простора у градском
дијелу Брода у 2018.години у процијењеној вриједности 40.000,00 КМ са ПДВ-ом (укупан промет од наплате),
кроз поступак конкурентског захтјева за доставу понуда-резервисани уговори, слањем Обавјештења на портал
јавних набавки број 170-7-2-2-3-2/18 које је објављено на Порталу јавних набавки дана 08.01.2018.године,са
тендерском документацијом јавно доступном, објављеном у систему „Е-набавке“.
Комисија за јавне набавке именована рјешењем бр. 02-370-472/17 од 19.01.2018. године је након отварања
пристигле понуде понуђача ДОО „Борац-Брод“ Брод бр. 46/18 од 19.01.2018.године, извршила анализу и оцјену
понуде и доставила Начелнику општине препоруку о додјели уговора понуђачу ДОО „Борац-Брод“ Брод под
седећим условима: Расподјела оствареног и уплаћеног промета на бази процијењеног промета од 34.188,03 КМ
без ПДВ-а,односно 40.000,00 КМ са ПДВ-ом ће се вршити у омјеру: Општина Брод 20% односно 6.837,61 КМ без
ПДВ-а Вршилац услуге 80 % односно 27.350,42 КМ без ПДВ-а, Укупна вриједност са ПДВ-ом износи 32.000,00
КМ
Прихватајући препоруку Комисије Начелник општине одлучио је као у диспозитиву.
Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Општине Брод истовремено са упућивањем одлуке
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.
Правна поука: Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра
да је наручилац прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама и/или подзаконских аката има
право уложити жалбу на поступак у писаној форми на начин и у роковима утврђеним у члану 99. и 100.
наведеног Закона.
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