РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРАТУНАЦ
-НАЧЕЛНИКУл.Трг Милоша Обилића бр.8 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37:
e-mail:bratopst@teol.net www.opstinabratunac.com

Број: 02-020-127/21
Датум:19.08.2021.год.
На основу члана 8 став 1 и члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник БиХ“, број 39/14), члана 10. Став (1) Правилника о поступку додјеле уговора о услугама
из Анекса II дио Б. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник БиХ“ бр.66/16), и чл.67 Статута
општине Братунац („Сл.Гласник општине Братунац“ бр.10/2017), у поступку јавне набавке
услуга стручног усавршавања- котазације за два службеника Општинске управе Братунац, за
учешће на семинару, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.

Прихвата се приједлог цијене и уговор за јавну набавку услуга стручног усавршавањакотазације за два службеника Општинске управе Братунац, за учешће на 25 Међународном
конгресу рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске, додјељује се понуђачу
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске Бања Лука за понуђену цијену од 632,48
КМ, без ПДВ-а.
Члан 2.

Уговор о набавци услуга по основу ове Одлуке сматра се закљученим достављањем
фактуре или рачуна од стране понуђача Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске Бања
Лука.
Члан 3.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Братунац www.opstinabratunac.com
истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке.
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у
поступку јавне набавке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б.
Закона о јавним набавкама БиХ («Сл.Гласник БиХ“ бр.66/16), Одлуком о покретању поступка
јавне набавке број: 02-020-127/21 од 01.02.2021. године покренут је поступак јавне набавке
услуга стручног усавршавања запослених у Општинској управи Братунац на семинарима и
стручним обукама у 2021.год. Позив за достављање понуда објављен је на веб страници
општине Братунац www.opstinabratunac.com дана 01.02.2021.год.
Након објављивања позива уговорни орган је примио понуду понуђача Савез рачуновођа
и ревизора РС, за пружање услуга стручног усаврашавања запослених за службенике
Општинске управе Братунац, за учешће на 25 Међународном конгресу рачуноводствене и
ревизорске професије Републике Српске. Укупна понуђена цијена за услугу котизације за два
службеника, без ПДВ-а је 632,48 КМ.
По пријему понуде утврђено је да је понуда у складу са условима дефинисаним Позивом
за достављање понуда, да је понуђач квалификован да уредно изврши предметну набавку и да је
понудио прихватљиву цијену за ову јавну набавку.
У вези наведеног а примјеном одредби Правилника о поступку додјеле уговора о
услугама из Анекса II дио Б. Закона о јавним набавкама БиХ («Сл.Гласник БиХ“ бр.66/16), те
одрдби Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_______________________
Срђан Ранкић,дипл.правник

