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Сребреница,29.03. 2022.године
Број : 01-014- 112 /22

На основу члана 18. став 1. и члана 25. 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 61/21) и члана 95. став 3. Статута општине
Сребреница (”Службени гласник општине Сребреница” број 2/18), а поступајући по захтјеву, упућеном
испред Стручне службе начелника општине Сребреница – кабинет начелника општине број; 01-014112/22 од 23.03.2022. године, а који је протоколисан под бројем 01-014-112/22 дана 23.03.2022.
године, те сходно донијетим „Планом набавки за 2022. годину – (Одлука о утврђивању Плана
набавки Општине Сребреница за 2022 годину, број 01-014-18/22 од 21.01.2022. године и Одлука о
измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница за 2022. годину број : 01-014-18-1/22 од
01.03.2022. године, те Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница за 2022.
годину број : 01-014-18-2/22 од 25.03.2022. године) са табеларним прилогом, дио : - Робе; тачка 6.
„Набавка горива за моторна возила општинске управе “, Начелник Општине Сребреница доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке роба- отворени поступак
„Набавка горива за моторна возила општинске управе“
-окворни споразум-једна година
Члан 1.
Одобрава се покретање јавне набавке кроз отворени поступак набавке роба и то :
„Набавка горива за моторна возила општинске управе“.
Процјењена вриједност јавне набавке са урачунатим ПДВ-ом износи:
54.500,00 КМ
( словима: педесетчетирихиљадепетстотинаконвертибилнихмарака и 00/00)
У цијену није урачунат ПДВ-е.
За спровођење поступка јавне набавке осигурана су средстава у трезору општине Сребреница.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.
Набавка није подјљена на Лотове.
Поступак јавне набавке провест ће се у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и
интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 01-014-112/22
Члан 2.
Тендерски документ сачинит ће подносилац иницијативе/захтјева за покретање поступка.
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Члан 3.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 4.
Комисију за јавне набавке ће посебним Рјешењем именовати начелник општине посебном одлуком
или Рјешењем у року од три дана, рачунајући од дана доношења ове одлуке. Отварање и оцјену
понуда спровест ће комисија за јавну набавку у саставу од најмање од три члана и секретара
комисије без права гласа.
Састав и дјелокруг рада комисије за јавне набавке из претходног става утврдит ће се посебном
одлуком или Рјешењем.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је захтјев који је упућен испред Кабинета начелника општине број : 01-014112/22 од 23.03.2022. године, са техничким описом потребне набавке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
У поступку покренутом по захтјеву који је упућен испред Кабинета начелника општине Сребренице
број : 01-014-112/21 од 23.03.2022. 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 оправдана, да је реално процјењена њена вриједност на тржишту, да су
осигурана средства за исплату, те предложена одговарајућа врста поступка.
Предметна набавка предвиђена је „Планом набавки за 2022. годину – Одлука о утврђивању Плана
набавки Општине Сребреница за 2022 годину, број 01-014-18/22 од 21.01.2022. године (Одлука о
утврђивању Плана набавки Општине Сребреница за 2022 годину, број 01-014-18/22 од 21.01.2022.
године и Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница за 2022. годину број : 01014-18-1/22 од 01.03.2022. године, те Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница
за 2022. годину број : 01-014-18-2/22 од 25.03.2022. године) са табеларним прилогом -Робе; тачка 6.
Набвака горива за моторна возила општинске управе шифра: 09000000-3, врста поступка : отворени
поступак, процјењена максимална бруто вриједност ЈН у КМ без ПДВ-а : 54.500,00 КМ, Планирани
почетак поступка: март; Планирано закључење: оквирни споразум, Планирано трајање уговора: 1
година дана, Извори финансирања: Општина Сребреница, Одјељење за које се врши набавка и
контакт особа за предметну набавку: Стручна служба начелника – Кабинет начелника општине.
На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
Достављено :
1. Кабинет
2. оф
3. a/a.
Начелник општине
_________________
Младен Грујичић
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