РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-116/21
Датум, 03.08.2021. године
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број:
97/16), члана 68. и 89. Статута Општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик”, број:
7/17) и члана 18. став 1, члана 87., члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14 ), Начелник Општине Угљевик, д о н о с и
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке банкарских услуга и то: депоновање
средстава по виђењу, обављање платног промета, обрачунавање затезних камата по захтјеву
Општинске управе Општине Угљевик, вођење пословног рачуна и електронско банкарство.
Набавка из претходног става провешће се примјеном конкурентског захтјева за доставу понуда.
Предвиђа се закључење оквирног споразума на временски период рачунајући од дана обостраног
потписивања истог па све до 12.10.2023. године.
Ознака и назив предметне набавке преузета је из ЈРЈН:66100000-1-банкарске и инвестицијске услуге
(додатни ЦВП цод 66110000-4-банкарске услуге).
Члан 2.
За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у износу од
10.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а.
Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2021. годину под редним
бројем 12. (услуге) и у буџету општине за 2020. годину под економским кодом 412700.
Члан 3.
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена
прихватљиве понуде.
Члан 4.
Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсијек за јавне набавке, путем Комисије у
складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа.
Члан 5.
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 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена на званичној на веб-страници
уговорног органа: www.opstinaugljevik.net.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_____________________
Василије Перић, дипл.ецц.
Одсијек за јавне набавке,
инветиције и надзор
_______________________

1

Достављено:
1.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву,
2. у регистар,
3. у предмет.
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