
Ул.Трг Милоша Обилића бр.8
 e-mail:bratops

 
Број:  02-020- 127/21 
Братунац,01.02.2021.године       
 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б

 НАБАВКА УСЛУГA СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
БРАТУНАЦ НА СЕМИ

 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ  
  
 1.1.Подаци о уговорном органу:
 

Уговорни орган: Општина Братунац

Адреса: Ул.

ИДБ/ЈИБ: 4401444710003
Телефон: 056
Факс: 056
Wеб адреса: www.opstinabratunac.com
e-mail: bratopst@teol.net

 
 
1.2.Подаци о особи задуженој да
 

Име и презиме: Рада Веселиновић
Телефон: 056
Факс: 056
e-mail: r.veselinovic@opstinabratunac.com

 
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

 
2.1.  Предмет јавне набавке су услуге стручног усавршавања

Братунац за 2021.годину, из области послова јединица локалне самоуправе.
2.2.  Редни број набавке у плану набавк

поступка. 
2.3. Ознака и назив из ЈРЈН: 80522000
2.4. Процијењена вриједност набавке без ПДВ
2.5. Услуге ће се пружати сукцесивно, по потреби
2.6. Закључиваће се више једнократних уговора. Рачун или фактура ће се сматрати закљученим

уговором. 
 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
 

3.1. Да би учествовао у поступку јавне набавке понуђач мора испуњавати следе
 да је регистрован за обављање едукација, семинара, савјетовања, сипозијума и других

научних скупова, из области послова јединица локалне самоуправе
3.2. Понуђачи уз понуду достављају 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

Трг Милоша Обилића бр.8 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41
bratopst@teol.net   www.opstinabratunac.com 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б

 
УСЛУГA СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

БРАТУНАЦ НА СЕМИНАРИМА И СТРУЧНИМ ОБУКАМА у 2021

 

Подаци о уговорном органу: 

Општина Братунац 

Ул.Трг Милоша Обилића бр.8 .75 420 Братунац

4401444710003 
056-410-176 
056-420-372 
www.opstinabratunac.com 
bratopst@teol.net 

да води комуникацију у име Уговорног органа

Рада Веселиновић 
056-420-331 
056-420-372 
r.veselinovic@opstinabratunac.com 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Предмет јавне набавке су услуге стручног усавршавања запослених у Оп
.годину, из области послова јединица локалне самоуправе.

Редни број набавке у плану набавки (услуге из Анекса II дио Б): Посебна одлука о покретању 

2.3. Ознака и назив из ЈРЈН: 80522000-9 - образовни семинари. 
2.4. Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а:  6.000,00 КМ. 

сукцесивно, по потреби уговорног органа, до 31.12.2021
. Закључиваће се више једнократних уговора. Рачун или фактура ће се сматрати закљученим

 

јавне набавке понуђач мора испуњавати следе
да је регистрован за обављање едукација, семинара, савјетовања, сипозијума и других
научних скупова, из области послова јединица локалне самоуправе 

уз понуду достављају програм семинара, савјетовања или других едукација. 

76; факс:+387(56)41-03-37: 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б 

УСЛУГA СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
НАРИМА И СТРУЧНИМ ОБУКАМА у 2021.год. 

.75 420 Братунац 

органа са понуђачима: 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

запослених у Општинској управи 
.годину, из области послова јединица локалне самоуправе. 

и (услуге из Анекса II дио Б): Посебна одлука о покретању 

уговорног органа, до 31.12.2021.год. 
. Закључиваће се више једнократних уговора. Рачун или фактура ће се сматрати закљученим 

јавне набавке понуђач мора испуњавати следећи услов: 
да је регистрован за обављање едукација, семинара, савјетовања, сипозијума и других 

ли других едукација.  



 
4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 
4.1. Начин достављања понуда 

 
4.1.1. Понуде се достављају на адресу уговорног органа – Општина Братунац, ул.Трг Милоша  

Обилића бр.8, 75 420 Братунац. Понуде се могу доставити и путем факса или путем 
електронске поште, на e-mail адресе особа задужених да воде комуникацију са понуђачима. 

4.1.2. Понуда, сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног 
органа морају бити написани на једном од службених језика у БиХ. 

 
4.2. Валута понуде 

 
4.2.1. Цијене морају бити изражене у конвертибилним маркама (БАМ). Понуде које се доставе у 

некој другој валути ће бити неприхватљиве и као такве биће одбачене. 
 

5. КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 

5.1. Крајњи рок за достављање понуда је: 31.12. 2021.године до 12,00 часова. 
5.2. У поступку се неће проводити преговори. 
 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА 
 

6.1. Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
6.2. Уговор ће се закључити са понуђачем који понуди најнижу цијену за предметну набавку. 
 

7. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ 
 

7.1. Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа у поступку јавне набавке у року 
од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то електронским путем, факсом, или поштом. 

7.2. Уз обавјештење о резултатима поступка, уговорни орган ће доставити одлуку о избору 
најповољније понуде, или одлуку о поништењу поступка. 

7.3. Одлука о резултатима поступка јавне набавке биће објављена на wеб страници уговорног органа 
www.opstinabratunac.com, истовремено са њеним упућивањем понуђачима. 

 
8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
8.1. Сваки понуђач који сматра да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду 

одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката, има право уложити жалбу 
уговорном органу, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона о јавним 
набавкама („СЛ.Гласник БиХ“ бр.39/14). 

  
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
_____________________ 

Срђан Ранкић,дипл.правник 


