BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–517
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Adresa: Srebreničog odreda bb,
Адреса: Сребреничког одреда бб,
Tel/Тел: 056/445–514, 445–501
Faks/Факс: 056/445–517
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

Сребреница,.20.04.2021.године
Број: 01-014- 155/21

На основу члана 14. став 4. и члана 18. став 1, члана 90. 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 број: 03-36-сл/21
од 20.04.2021. године Општинске управе, те на основу Одлуке о одобравању једнократне новчане
помоћи Опшини Сребреница од стране Министарства за рад, социјалну политику, расељена лица и
избјеглице Кантона Сарајево број: 13-02/2-05-25024-2-5-1/20 од 24.09.2020. године, начелник
Општине Сребреница , те у складу са Планом јавних набавки општине Сребреница за 2021. годину
број 01-014-117/21, (са табеларним приказом : Радови - тачка 4 Израда прелазних мостова, потпорних
зидова и асфалтирање локалних путева на подручју општине Сребреница), д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке радова
„Израда прелазних мостова, потпорних зидова и асфалтирање локалних
путева на подручју општине Сребреница``
(отворени поступак)
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова пуем отвореног поступка и то Израда
прелазних мостова, потпорних зидова и асфалтирање локалних путева на подручју општине
Сребреница.
Набавка је подјељена на лотове и то :
ЛОТ 1: Израда прелазних мостова и потпорних зидова
1. Израда АБ потпорног зида на путу Сребреница – Сућеска изнад куће Саиба Ђозића л = 14 м, х
=3м
2. Израда АБ потпорног зида на путу Казани-Сућеска л = 9м
3. Израда АБ потпорног зида и санација клизишта у насеЉу Лијешће
4. Изградња АБ моста у насеЉу Шубин л = 4м ш = 3,5 м
5. Изградња АБ моста са десне стране локалног пута Поточари – Г. Поточари л = 5м , ш = 3,5м

ЛОТ 2: Асфалтирање локалних путева
1. Асфалтирање прилазног пута у насеЉу Бајрамовићи шп=2,5 м, д= 6цм, л= 100 м
2. Асфалтирање локалног пута Долаш – Староглавице МЗ Сућеска, општина Сребреница шп=2,5
м, д=6 цм, л=270 м
3. Асфалтирање локалног пута у мјесту Кутлићи шп=2,5м, д=6цм, л=270 м
4. Асфалтирање локалног пута Осмаче – Хадровићи шп=3 м и 2,6 м д=6 цм, л=300 м
5. Асфалтирање локалног пута у мјесту Пећишта шп=3 м, д=6 цм л=105 м
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Процјењена вриједност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а износи:
156.000,00КМ
(Словима: стотинупедесетшестхиљадаконвертибилнихмаракА И 00/100 КМ)
За провођење поступка осигурана су средства од стране Министарства за рад, социјалну политику,
расељена лица и избјеглице Кантона Сарајево.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног 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.
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
20.04.2021. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб страници општине Сребреница.

Образложење
Дана 20.04.2021. 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 20.04.2021. године и то:
Израда прелазних мостова, потпорних зидова и асфалтирање локалних путева на подручју
општине Сребреница.
Набавка је подјељена на лотове и то :

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

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Adresa: Srebreničog odreda bb,
Адреса: Сребреничког одреда бб,
Tel/Тел: 056/445–514, 445–501
Faks/Факс: 056/445–517
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–517
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

ЛОТ 1: Израда прелазних мостова и потпорних зидова
1. Израда АБ потпорног зида на путу Сребреница – Сућеска изнад куће Саиба Ђозића л = 14 м, х
=3м
2. Израда АБ потпорног зида на путу Казани-Сућеска л = 9м
3. Израда АБ потпорног зида и санација клизишта у насеЉу Лијешће
4. Изградња АБ моста у насеЉу Шубин л = 4м ш = 3,5 м
5. Изградња АБ моста са десне стране локалног пута Поточари – Г. Поточари л = 5м , ш = 3,5м

ЛОТ 2: Асфалтирање локалних путева
1. Асфалтирање прилазног пута у насеЉу Бајрамовићи шп=2,5 м, д= 6цм, л= 100 м
2. Асфалтирање локалног пута Долаш – Староглавице МЗ Сућеска, општина Сребреница
шп=2,5 м, д=6 цм, л=270 м
3. Асфалтирање локалног пута у мјесту Кутлићи шп=2,5м, д=6цм, л=270 м
4. Асфалтирање локалног пута Осмаче – Хадровићи шп=3 м и 2,6 м д=6 цм, л=300 м
5. Асфалтирање локалног пута у мјесту Пећишта шп=3 м, д=6 цм л=105 м

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, Радови - тачка 4 Израда прелазних мостова, потпорних
зидова и асфалтирање локалних путева на подручју општине 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
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