РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
Начелник општине
Број: 02/5-404-5-3/20
Датум, 24.01.2020. године
На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 6. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник општине Лопаре“, број: 12/15), начелник општине
Лопаре, д о н о с и
ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку
директног споразума
Члан 1.
У поступку набавке банкарских услуга – провизија банке у платном промету за 2020.
годину, одлучено је да се уговор додијели Понуђачу „НАША БАНКА“ А.Д. БИЈЕЉИНА,
након разматрања достављене понуде Понуђача, број: 01-3-996/20 од 23.01.2020. године, a
која је у Уговорном органу запримљена дана 24.01.2020. године у 12:35h и заведена под
бројем 02/5-283.
Члан 2.
Вриједност набавке за уговор износи 5.874,40 КМ, без ПДВ-а, (словима:
петхиљадаосамстотинаседамдесетчетири и 40/100 конвертибилних марака).
Финансијске услуге, укључујући услуге које су повезане с управљањем депозитима,
уштеђевином и банковним рачунима, вођењем платних трансакција, пријеносом и
извршавањем доспјелих обавеза, уновчавањем чекова и других финансијских
инструмената, изузев с плаћањем дугова и факторинга, ослобођене су од плаћања ПДВ-а,
у складу са чланом 25. Закона о порезу на додатну вриједност („Службени гласник БиХ“,
број: 09/05, 35/05 и 100/08).
Члан 3.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу из члана
1. ове Одлуке.
Члан 4.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Oдјељење за финансије општине
Лопаре.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Лопаре“, истовремено са упућивањем исте понуђачу који је учествовао у
поступку јавне набавке.

Образложење
Поступак јавне набавке банкарских услуга – провизија банке у платном промету за
2020. годину покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-5-1/20
од 20.01.2020. године.
Јавна набавка је проведена у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се односи на поступак Директног споразума.
Процијењена вриједност средстава за реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без
урачунатог ПДВ-а.
Захтјев за достављање понуде упућен је понуђачу „НАША БАНКА“ А.Д. БИЈЕЉИНА,
20.01.2020. године.
На основу члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6.
став 2. Правилника о поступку директног споразума општине Лопаре, који гласи „Уговорни
орган бира понуђача на начин који гарантује најбољу размјену вриједности за новац. Када
води преговоре који се односе на приједлог цијене или понуде, уговорни орган дјелује у
складу са добром комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача која у формалном,
правном и економском погледу одговара захтјевима Уговорног органа, одлучено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
пријема исте.

НАЧЕЛНИК
Радо Савић

