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Сребреница,13.08.2019 .године
Број : 01-014- 480 /19

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник
Републике Српске“ број 97/16) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (“Службени гласник
општине Сребреница“, број 2/2018), а у складу са Планом набавке за 2019. годину број 01-014-12/19
од 15.01.2019. године, Измјеном и допуном плана набавки за 2019. годину, број 01-014-12-1/19 од
29.03.2019. године (Измјена I), Измјеном и допуном плана набавки за 2019. годину, број 01-014-122/19 од 01.04.2019. године (Измјена II), те Измјеном и допуном плана набавки за 2019. годину, број 01014-12-3/19 од 16.05.2019. године (Измјена III), број 01-014-12-3/19 од 16.05.2019. године са
табеларним прилогом и Одлуком о измјени и допуни плана набавки општине Сребреница за 2019
године (Измјена IV) број 01-014-12-4/19 од 24.05.2019. године, Одлука о измјени и допуни План
набавки Општине Сребреница број 01-014-12-5/19 од 21.06.2019. године и Одлуком о измјени и
допуни плана набавки општине Сребреница за 2019 године (Измјена VI) број 01-014-12-6/19 од
16.07.2019. године и Одлуком о измјени и допуни плана набавки општине Сребреница за 2019 године
(Измјена VII) број 01-014-12-7/19 од 13.08.2019. године са табеларним приказом и то дио УСЛУГЕ
тачка 14- Услуге дугорочног кредитног задужења, те поступајући по захтјеву Одјељења за финансије,
општинске управе Сребреница 13.08.2019. године, Начелник општине Сребреница доноси :

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„Услуга дугорочног кредитног задужења“
(отворени поступак )
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка и то :
„Услуге дугорочног кредитног задужења“
Процјењена вриједност јавне набавке са урачунатим ПДВ-ом износи:
2.500.000,00 KM
(словима: двамилионапетстотинахиљадаконвертибилнихмарака)
Набавка није подјељена на Лотове.
За провођење поступка осигурана су средства од из Буџета општине Сребреница. Јавна набавка ће
се спровести путем отвореног поступка, са објавом сажетка обавјештења на енглеском језику.
Поступак јавне набавке ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и
интерним амктима.
Члан 2.
Тендерски документ истраживање тржишта, писмени захтјев – приједлог цијена сачинит ће
подносилац иницијативе за покретање поступка.
Члан 3.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање и оцјену понуда спровест ће комисија за јавну набавку коју ће посебним актом, именовати
начелник општине.
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Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је захтјев достављен од стране Одјељење за финансије општинске управе
Сребреница, од 13.08.2019. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
У поступку по захтјеву Одјељење за финансије вопштинске управе Сребреница од 13.08.2019.
године, утврђено је да је исти основан и да садржи све потребне елементе за одлучивање.
При доношењу Одлуке, Начелник општине Сребреница се посебно руководио чињеницом да је
предложена набавка потребна и да је планирана у Плану набавке за 2019. годину број 01-014-12/19
од 15.01.2019. године, Измјеном и допуном плана набавки за 2019. годину, број 01-014-12-1/19 од
29.03.2019. године (Измјена I), Измјеном и допуном плана набавки за 2019. годину, број 01-014-122/19 од 01.04.2019. године (Измјена II), Измјеном и допуном плана набавки за 2019. годину, број 01014-12-3/19 од 16.05.2019. године (Измјена III), број 01-014-12-3/19 од 16.05.2019. године са
табеларним прилогом и Одлуком о измјени и допуни плана набавки општине Сребреница за 2019
године (Измјена IV) број 01-014-12-4/19 од 24.05.2019. године и Одлука о измјени и допуни План
набавки Општине Сребреница број 01-014-12-5/19 од 21.06.2019. године и Одлука о измјени и допуни
План набавки Општине Сребреница број 01-014-12-6/19 од 16.07.2019 и са табеларним приказом и
Одлука о измјени и допуни плана набавки општине Сребреница за 2019 године (Измјена VII) број 01014-12-7/19 од 13.08.2019. године са табеларним приказом и то дио УСЛУГЕ тачка 14- која гласи
„Услуге дугорочног кредитног задужења“.
На онову утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. Ове Одлуке.

Достављено :
1. Комисији за јавне набавке
2. Оф
3. кабинет
4. a/a.
Начелник општине
_________________
Младен Грујичић
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