
 

Број: 08-054-1/21 

Датум: 26.02.2021. године 

У складу са чланом 7. Правилника о поступку додјеле уговора за набавку услуга из 

Анекса 2 Дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 66/16), 

припремљен је 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ТОКУ 2021. 

ГОДИНЕ 

Овим позивом се позивате да доставите понуду за пружање услуга стручног 

усавршавања из области финансија, рачуноводства, интерне и екстерне ревизије, 

управљања људским ресурсима, јавних набавки, развоја пословних вјештина и 

канцеларијског пословања за потребе Општине Теслић а за период 2021. година, 

како слиједи: 

1. Уговорни орган: Општина Теслић 

Адреса: Карађорђева 18, 74 270 Теслић 

ИДБ/ЈИБ: 4401285900009 

Телефон: 053/411-524 

Факс: 053/411-541 

Web адреса: www.opstinateslic.com  

 

2. Опис предмета набавке и техничке спецификације: 

a. Услуге стручног усавршавања 

ЈРЈН: 80522000-9- Образовни семинари 

b. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: Пружање услуга стручног 

усавршавања из области финансија, рачуноводства, интерне и 

екстерне ревизије, управљања људским ресурсима, јавних набавки, 

развоја пословних вјештина и канцеларијског пословања. (Понуду 

исказати са ПДВ-ом и свим осталим припадајућим пореским 

обавезама и трошковима) 

 

3. Процјењена вриједност набавје за период 2021. година: 2.000,00 КМ без 

ПДВ-а 

 

4. Начин достављања понуде: Путем поште, факса или мејла. 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Карађорђева бр. 18 Теслић   Тел.: +387(0)53/411-500  факс: 053/411-541  www.opstinateslic.com 

 

http://www.opstinateslic.com/


5. Адреса на коју се понуда доставља: 

a. Адреса: Карађорђева 18, 74 270 Теслић 

b. Факс: 053/411-541 

c. Мејл: javnenabavke@opstinateslic.com 

 

6. Период пружања услуге: Услуге ће се пружати сукцесивно, према потреби у 

периоду јануар- децембар 2021. године а рачун за извршену услугу ће се 

сматрати уговором, од једног или више пружаоца услуга. 

 

7. Крајњи рок за доставу понуда: 31.12.2021. године у 12:00 часова 

 

 

8. Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште:  

a. Недељко Марковић, шеф одсјека за јавне набавке 

b. Телефон: 053/411-524 

c. Мејл: javnenabavke@opstinateslic.com 

 

ДОСТАВЉЕНО:               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1.Одсјек за информисање,  
2.Одсјек за јавне набавке,                  Милан Миличевић 
3.Одјељење за финансије,  
4.Досије начелника,                       _________________ 
5.Архива.  
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