РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број : 02-404-6/21
Датум, 16.02.2021.године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 17.став 1.
Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик, д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
Члан 1.
Посебном одлуком о покретању поступка јавне набавке (у даљем тексту: Одлука) одобрава се покретање поступка
јавне набавке роба : нафтних деривата за моторна возила Општинске Управе.
Набавка из претходног става провешће се примјеном Конкурентског захтјева за доставу понуда. Предвиђа се
закључење оквирног споразума на период од једне године.
Члан 2.
Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове Одлуке износи 22.100,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а.
Ознака из ЈРЈН: 09130000-9. Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 1. ове одлуке обезбијеђен је
Одлуком о привременом финансирању општине Угљевик за 2021.годину број: 01-40-106/21 од 28.01.2021.године,
под економским кодом 412600.
Члан 3.
Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсјек за јавне набавке, инвестивије и надзор, путем
Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа.
Члан 4.
Закључење уговора у циљу реализације предметне јавне набавке провест ће се у складу са Законом о јавним
набавкама и подзаконским актима.
Члан. 5.
У складу са напријед наведеним, а у складу са чланом 17. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
БиХ” број:39/14), доноси се ова посебна одлука која ће бити саставни дио Плана јавних набавки за 2021.годину, а
на основу које ће се донијети Одлуку о приступању поступка јавне набавке у складу са чланом 18. став (1) Закона
о јавним набавкама. Ова Одлука ће бити објављена на wеб страници уговорног органа.
Образложење
Обзиром да Буџет општине Угљевик за 2021.годину није усвојен, те самим тим не може бити донесен План
набавки роба, услуга и радова за 2021.годину Начелник општине Угљевик доноси посебну одлуку о покретању
поступка јавне набавке роба- нафтних деривата за моторна возила Општинске Управе.
Као општинска управа општине Угљевик и Општинска ватрогасна јединица рсаполаже са седам моторних возила
која користе у свом редовном половању, неопходно је обезбиједити услове за неометан рад и функционисање
општинска управа општине Угљевик и Општинска ватрогасна јединица, односно, провести поступак набавке
нафтних деривата и склопити уговор са изабраним добављачем јер постојећи уговор истиче у мјесецу
марту.2021.године.
Средства за набавку наведених роба планирана су Одлуком о привременом финансирању општине Угљевик за
2021.годину број: 01-40-106/21 од 28.01.2021.године, под економским кодом 412600.

Одсјек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
____________________
Мирослав Мирковић,дипл.инж.
Достављено:
1.Стручној служби на објаву,
2. у предмет.
3.досије.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_____________________
Василије Перић, дипл.ецц.

