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Сребреница,09.06.2021.године
Број: 01-014- 149-ГР/21

На основу члана 14. став 1. и члана 18. став 1, члана 88. став. 2 Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске”, 97/16 и 36/19) и члана 95. став 3.
Статута општине Сребреница (”Службени гласник општине Сребреница” број 2/18), а поступајући по
захтјеву Начелника одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске
управе општине Сребреница број: 03-36-сл/21 од 09.06.2021. године, те у складу са Планом јавних
набавки општине Сребреница за 2021. годину број 01-014-117/21 и Измјенама и допунама плана
јавних набавки број 01-014-117-1/21 од 24.05.2021. године и Измјенама и допунама плана јавних
набавки број 01-014-117-2/21 од 09.06.2021. године (са табеларним приказом : Радови - тачка 16.
„Грађевински и остали радови у оквиру обиљежавања 11 јула“), начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радова
„Грађевински и остали радови у оквиру обиљежавања 11 јула“`
(конкурентски поступак)
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова пуем конкурентског поступка у предмету
Грађевински и остали радови у оквиру обиљежавања 11 јула.
Набавка није подјељена на лотове.
Процјењена вриједност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а износи:
50.000,00КМ
(Словима: педесетхиљадаконвертибилнихмарака и 00/100 КМ)
За провођење поступка осигурана су средства у буџету општине Сребреница.
Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског
поступка за достављање понуда.
Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и
интерним актима.
Члан 2.
Тендерски документ – истраживање тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена ће сачинити
подносилац иницијативе за покретање поступка или Комисија за јавну набавку, коју ће посебним
Рјешењем именовати начелник општине.
Члан 3.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.
Отварање и оцјену понуда ће спровести 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 Начелника одјељења за просторно уређење
и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Сребреница, број: 03-36-сл/21 од
09.06.2021. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб страници општине Сребреница.

Образложење
Дана 09.06.2021. године, Начелник одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове
Општинске управе општине Сребреница, поднио је захтјев број: 03-36-сл/21 за покретање поступка
набавке радова од 09.06.2021. године и то:
Грађевински и остали радови у оквиру обиљежавања 11 јула.
Набавка није подјељена на лотове.
У поступку који је покренут по горе наведеном захтјеву.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 оправдана, да је реално процјењена њена вриједност на тржишту, да
је предложена одговарајућа врста поступка, те да је набавка и планирана/предвиђена Планом
јавних набавки општине Сребреница за 2021. годину број 01-014-117/21 и Измјенама и
допунама плана јавних набавки број 01-014-117-1/21 од 24.05.2021. године и Измјенама и
допунама плана јавних набавки број 01-014-117-2/21 од 09.06.2021. године (са табеларним
приказом : Радови - тачка 16. која гласи
Грађевински и остали радови у оквиру припрема за обиљежавање 11 јула;
шифра : 45222000-9;
врста поступка : конкурентски поступак,
вриједност поступка: 50.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : радове је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове општинске управе Сребреница
На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ДОСТАВЉЕНО:
1.Комисији за јавне набавке
2.Кабинет Начелника
3. оф
4. а/а

Начелник општине
_________________
Младен Грујичић

Matični broј/Матични број: 1099477, JIB/ЈИБ: 4400301230004, Šifra općine/Шифра општине: 097
RAČUNI/РАЧУНИ/ACCOUNTS: Općinski javni prihodi/Општински јавни приходи: 551015-00011210-51, Budžet opštine/Буџет општине: 551015-00011206-63,
Budžet za posebne namjene/Буџет за посебне намјене: 551015-00011222-15
Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. Бања Лука

