
 

РЕ П У Б Л И К А    С Р П С К А                                   

ОПШТИНА УГЉЕВИК                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Број: 02-404-81/21 

Датум:1.6.2021. 

 

 

 На основу  члана 59. и 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 97/16) и члана 68. и 89. Статута Општине Угљевик (,,Службени  билтен Општине 

Угљевик“, број: 7/17), члана 18.став 1, члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14 ) и члана 2.став 3. Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени билтен општине Угљевик“, број 2/15), Начелник Општине Угљевик, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 
 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга за пружање 

адвокатских услуга правног савјетовања  и заступања Општине Угљевик пред надлежним 

судом, у предметима тужби тужилаца Жарко Новаковић и други, а које су поднијете 

Окружном суду у Бијељини  ради поништења аката који су усвојени дана 28.1.2021. године 

на Конститутивној и Ванредној сједници Скупштине општине Угљевик. 

Ознака предмета набавке преузета из ЈРЈН: 79110000-8. 

  

Члан 2. 

Набавка услуга из тачке 1. ове Одлуке извршиће се путем позива за директан споразум. 

 

Члан 3. 

Процјењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове Одлуке је 6.000,00 КМ без зарачунатог 

ПДВ-а (словима: шестхиљадаи 00/100 КМ). 

Набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2021. годину под редним бројем 21 (Јавне 

набавке путем директних споразума у складу са Правилником). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке је обезбијеђен у буџету 

општине Угљевик за 2021. годину под економским кодом 412700. 

 

                                                                 Члан 4. 

Реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке провешће Одсјек за јавне набавке, инвестиције и 

надзор, у складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа. 

                                                                          

                                                                          Члан 5. 

Закључење директног споразума у циљу реализације предметне јавне набавке извршиће се у 

складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима. 

 

                           

                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Достављено:                                                                               ________________________    

1.Одсјеку за послове скупштине                                                Василије Перић, дипл.ек.    

   и људске ресурсе на објаву и                                                   

2.а/а.-                                                                                            Шеф Одсјека за јавне набавке, 

                                                                                                          инвестиције и надзор 

                                                                                                     ___________________________                                                                                                                                         

                                                                                                     Мирослав Мирковић,дипл.инж. 


