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Сребреница,18.05.2021 године
Број: 01-014-723/20
Веза број: 01-014-168/21

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16 и 36/19) и члана 95. став 3. Статута Општине Сребреница (”Службени гласник Општине
Сребреница” број 2/18), а у складу са „Споразумом о сарадњи на реализацији пројекта обнове и
изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и
повратници из средстава за 2019. и 2020. годину“, потписаног између Министратсва за људска права
и избјеглице БиХ, Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ, Фонда за повратак БиХ, са једне
стране и општина/градова Бих са друге стране међу којима је и Општине Сребреница ( број
протокола општине Сребреница 01-014-723/20 од 16.12.2020. године те на основу реализованог
поступка јавне набавке у предмету „Реконструкција и асфалтирање прикључног пута за насељено
мјесто Опетци у општини Сребреница“ по пројекту: - Обнове и изградње комуналне и социјалне
инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници који је финансиран
средствима Министарства за избјегла и расељена лица Босне и Херцеговине“ - кроз отворени
поступак број 01-014-168/21 (број обавјести о набавци 406-1-3-6-3-7/21 од 22.04.2021. године)
Начелник Општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
о суфинансирању вриједности набавке радова у предмету
„Реконструкција и асфалтирање прикључног пута за насељено мјесто Опетци
у општини Сребреница“ по пројекту: - Обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и
повратници који је финансиран средствима Министарства за избјегла и
расељена лица Босне и Херцеговине“

Члан 1.
Начелник општине Сребреница овом Одлуком одобрава суфинансирање вриједности набавке радова
у предмету „Реконструкција и асфалтирање прикључног пута за насељено мјесто Опетци у општини
Сребреница“ по пројекту: - Обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре
на
просторима гдје живе расељена лица и повратници који је финансиран средствима Министарства за
избјегла и расељена лица Босне и Херцеговине у износу од :
14.944,72 КМ
( словима: четрнаестхиљададеветстотиначетрдесетчетириконвертибилнемарке и 72/00)
Члан 2.
За реализацију пројекта описаног у члану 1. ове Одлуке - Комисија за избјеглице и расељена лица
БиХ је дана 24.11.2021. године донијела „Одлуку о избору пројеката обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре и електрификације на просторима гдје живе расељена лица и повратници
за 2019. и 2020.годину“ број 01-41-1-2164-3/20. којом су Општини Сребреница и одобрена средства у
износу од 65.000,00 КМ - Реконструкција и асфалтирање прикључног пута за насељено мјесто
Опетци.
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Члан 3.
Општина Сребреница се обавезује да изврши суфинансирање вриједности реализоване набавке
радова у износу од 14.944,72 КМ, што представља вриједносну разлику од одобрени средстава у
износу од 65.000,00 КМ (Одлука Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ донијела „Одлуку о
избору пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на
просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2019. и 2020.годину“ број 01-41-1-2164-3/20) и
изабране и прихваћене Понуде достављене од стране Зворникпутеви АД Зворник у износу од
79.944,72. КМ- колико и гласи укупна цијена понуде за реализацију предметне набавке радова
Члан 4.
Овом одлуком задужује се Одјељење за финансије, Општинске управе Општине Сребреница да
обави потребну процедуру око исплате финансијских средстава назначених у члану 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Средства назначена у члану 1. Ове Одлуке исплатит ће се на текући рачун изабраног понуђача
Зворник путеви ад Зворник, по завршетку и пријему радова који ће бити дефинисани и одређени у
Уговору о извођењу радова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Општине
Сребреница.

Образложење
Разлог за доношење Одлуке о суфинансирању вриједности набавке радова у предмету
„Реконструкција и асфалтирање прикључног пута за насељено мјесто Опетци у општини Сребреница“
по пројекту: - Обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе
расељена лица и повратници који је финансиран средствима Министарства за избјегла и расељена
лица Босне и Херцеговине“
налази се у чињеници да је општина Сребреница заједно са
Министратсвом за људска права и избјеглице БиХ, Комисијом за избјеглице и расељена лица БиХ,
Фондом за повратак БиХ потписница Споразумом о сарадњи на реализацији пројекта обнове и
изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и
повратници из средстава за 2019. и 2020. годину“.
Као потписница наведеног споразума, обавезала се за спровођење дефинисаних и одобрених
пројекта на подручју општине Сребреница.
У складу са наведеним обавезама општина Сребреница је дана 22.04.2021. године донијела „Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радова Реконструкција и асфалтирање прикључног пута за
насељено мјесто Опетци у општини Сребреница-По пројекту Обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници који је финансиран
средствима Министарства за избјегла и расељена лица Босне иХерцеговине - (отворени поступак)
број 01-014-168/21.
У складу донијетом одлуком , покрент је поступак набавке радова на порталу јавних набавки, (број
обавјести о набавци 406-1-3-6-3-7/21 од 22.04.2021. године, објављена тендерска документација, те
именована комисија за спровођење поступка у наведеном предмету набавке.
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Комисија је дана 13.05.2021. године у 11:00 часова извршила отварање пристиглих понуда, те
записнички констатовала број приспјелих понуда, услове кавалификованости и остале чињенице
прописане Законом, те упутили приједлог начелнику општине као уговорном органу за прихватање
понуде која је достављена од стране Зворник путеви ад Зворник, Каракај бб, као понуђача који је
квалификован са износом понуде од 79.944,72. КМ.
Обзиром да је општини Сребреница за реконструкцију и асфалтирање прикључног пута за насељено
мјесто Опетци у општини Сребреница од стране Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ
одобрена средства у износу од : 65.000,00 КМ, а вриједност радова по реализованој набавци износи
79.944. 72 КМ, општина Сребреница ће овом одлуком и финансирати разлику у износу од 14.944,72
КМ.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
„Реконструкција и
асфалтирање
прикључног пута за
насељено мјесто
Опетци у општини
Сребреница“

Средства од стране
Министарства/КМ

Средства од стране
Општине/КМ

65.000,00

14.944,72

Прихваћена цијена
понуђача АД ЗВОРНИК
ПУТЕВИ /КМ
79.944,72

У циљу реализације овог значајног пројекта, одлучено је као у диспозитиву.
ДОСТАВЉЕНО:
1.Кабинет начелника
2.Одјељење за финансије
3.Министарство за људска права и избјеглице БиХ
4. Фонд за повратак
5. Мониторинг
6. а/а

Начелник општине
__________________
Младен Грујичић
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