На основу члана 17. став 1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
број: 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број:
6/17) и члана 4. Правилника о јавним набавкама општине Лопаре („Службени гласник општине
Лопаре, број: 1/16) начелник општине Лопаре д о н о с и
ОДЛУКУ
о ванпланским набавкама као саставном дијелу Плана набавки за 2019. годину
I
Општина Лопаре, као Уговорни орган у смислу члана 4. Закона о јавним набавкама, може
започети поступак јавне набавке и прије усвајања и објављивања Плана јавних набавки за 2019.
годину, за сљедеће предмете јавне набавке:
 Угоститељске услуге;
 Услуге израде стручног мишљења у урбанистичко – техничких услова;
 Набавка намирница за спремање топлог оброка;
 Набавка топлих и хладних напитака за потребе чајне кухиње;
 Набавка услуга чишћења улица и тротоара од снијежних наноса на подручју МЗ Лопаре Град
и Прибој;
 Набавка радова на изградњи потпорног зида у насељеном мјесту Липовице;
 Набавка услуга кориштења огласног простора у седмичном листу и куповина истог.
II
Набавке из тачке I ове Одлуке, биће уврштене у План јавних набавки за 2019. годину, са
назнаком да су исте покренуте у периоду до усвајања и објављивања Плана јавних набавки за
2019. годину.
III
За све набавке предвиђене овом Одлуком поступак се покреће Одлуком о покретању
поступка јавне набавке, чији су садржај и форма у складу са чланом 18. Закона о јавним
набавкама БиХ.
IV
Ова Одлука ће бити објављена на web страници Уговорног органа прије покретања било
ког од горе наведених поступака јавне набавке.
V
Саставни дио ове Одлуке је и табеларни приказ ванпланских набавки.
VI
Средства за реализацију ванпланских набавки из тачке I ове Одлуке биће обезбијеђена у
буџету општине Лопаре за 2019. годину, осим за набавке које подразумијевају закључивање
Оквирног споразума на више година. У том случају се из буџета за сваку годину издваја
сразмјеран дио средстава.
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Табеларни приказ ванпланских јавних набавки:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Угоститељске услуге
Услуге израде стручног
мишљења у урбанистичко
– техничких услова
Набавка услуга чишћења
улица и тротоара од
снијежних наноса на
подручју МЗ Лопаре Град
и Прибој
Набавка
услуга
кориштења
огласног
простора у седмичном
листу и куповина истог
Набавка намирница за
спремање топлог оброка
Набавка
топлих
и
хладних напитака за
потребе чајне кухиње
Набавка
радова
на
изградњи потпорног зида
у насељеном мјесту
Липовице

ОКВИРНИ ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

Услуге из Анекса II
дио Б Закона

Јануар

Фебруар

6.000,00 КМ

Директни споразум

Јануар

Јануар

90620000-9

6.000,00 КМ

Директни споразум

Јануар

Јануар

79810000-5

4.102,55 КМ

Директни споразум

Јануар

Јануар

15800000-6

90.000,00 КМ

Отворени поступак

Јануар

Фебруар

15000000-8

3.800,00 КМ

Директни споразум

Јануар

Јануар

45000000-7

5.964,60 КМ

Директни споразум

Јануар

Фебруар

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВИЈЕДНОСТ

55310000-6

20.000,00 КМ

71320000-7

ВРСТА ПОСТУПКА

НАПОМЕНА

Оквирни споразум на
двије године
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Об р азл ож ењ е
ПР АВНИ О СНО В
Чланом 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број: 39/14), одређени су услови за почетак поступка јавне набавке, те је у ставу 1. јасно
дефинисано да Уговорни орган – општина Лопаре, може започети поступак јавне набавке ако је
набавка предвиђена у Плану набавки или кад Уговорни орган до несе посебну одлуку о покретању
поступка јавне набавке.
Ставом 2) наведеног члана одређена је обавеза Уговорног органа да мора објавити план
набавки на својој web страници и то најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана усвајања
буџета, односно финансијског плана
Набавка роба/услуга/радова које су наведене у табеларном приказу ванпланских јавних
набавки је неопходна. С тим у вези, доношење Одлуке о ванпланској набавци је нужност, као
услов за покретање јавних набавки у периоду до усвајања и објављивања Плана јавних набавки
за 2019. годину.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Набавка роба/услуга/радова из члана I ове Одлуке неопходна је ради обављања основне
дјелатности Уговорног органа – општине Лопаре, а чији недостатак би могао директно угрозити
континуитет рада. Из наведених разлога, предметне набавке је неопходно покренути прије
доношења и објављивања Плана јавних набавки за 2019. годину.
ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
Средства за реализацију ванпланских набавки из тачке I ове Одлуке биће обезбијеђена у
буџету општине Лопаре за 2019. годину, осим за набавке које подразумијевају закључивање
Оквирног споразума на више година. У том случају се из буџета за сваку годину издваја
сразмјеран дио средстава.

Број: 02/5-404-1/19
Датум, 03.01.2019. године

НАЧЕ Л НИК
Радо Савић
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