РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404- 185 /19
Датум, 03.12.2019. године
На основу одредби члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,
број: 97/16), члана 68. и 89. Статута Општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик”,
број: 7/17) члана 18. и 33. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ),
Начелник Општине Угљевик, доноси
О Д Л У К У О ПОНОВНОМ ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 1.
Доноси се Одлука о поновном покретању поступка јавне набавке израде графичког идејног
рјешења новогодишњег рекламног материјала и то:
a) Новогодишња честитка;
b) Новогодишњи календар, формат до Б3, листова 6+1;
c) Рекламна кеса;
d) Роковник, формат Б5, 120 листова;
e) Хемијска оловка;
f) Шоља за кафу и чај;
Набавка услуга из члана 1. ове Одлуке извршиће се путем конкурса за израду идејног рјешења у
складу са чланом 33. и 34. Закона о јавним набавкама БиХ .
Након успјешно проведеног конкурса провешће се преговарачки поступак без објаве обавјештења
о набавци, у складу са чланом 23. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама, тако што ће се
позвати побједник конкурса на преговоре о условима уговора.
Члан 2.
Предвиђени износ средстава за реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке је 20.000,00 КМ
без зарачунатог ПДВ-а. Ознака из ЈРЊ: 79800000-2
Јавна набавка из члана 1. ове Одлуке планирана је у Плану јавне набавке за 2019. године под
редним бројем 13 (услуге).
Средства за реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке су обезбијеђена у буџету општине
Угљевик за 2019. годину под економским кодом 412700.
Члан 3.
Реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке провешће Одсјек за јавне набавке, у складу са
поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа.
Члан 4.
Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне набавке
провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима уговорног органа.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном билтену
општине Угљевик и на званичној на веб-страници уговорног органа www.opstinaugljevik.net.

Одсјек за јавне набавке.
Инвестиције и надзор
_____________________
Мирослав Мирковић
Достављено:
1.Стручној служби на објаву и
2.а/а.-

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
____________________
Василије Перић, дипл.ецц.

