Број: 02-404Соколац 11.03.2015. године

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Соколац, март 2015. године

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ («Сл. гласник БиХ», број:
39/14), члана 43. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број: 101/04,
42/05 и 118/05), Правилника о поступку директног споразума («Сл. гласник БиХ»,
број: 90/14), те члана 79. став 2. Статута Општине Соколац («Службене новине
Града Источно Сарајево « број: 10/05 и 34/07, Начелник Општине Соколац,
доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Члан 1.
(Предмет)
Овим Правилником се уређује начин припреме и провођења јавних
набавки роба, услуга и радова поступком директног споразума из члана 90.
Закона о јавним набавкама у Општинској управи Општине Соколац (у даљем
тексту: Уговорни орган).
Члан 2.
(Дефиниције и услови за примјену поступка директног споразума)
Поступак директног споразума се примјењује на набавку роба, услуга
или радова чија је вриједност процијењена од стране Уговорног органа на
износ једнак или мањи од 6.000,00 КМ.
Директни споразум је поступак у којем Уговорни орган тражи
приједлог цијене или понуду од најмање једног добављача, пружаоца
услуга или извођача радова (у даљем тексту: добављач) и преговара или
прихвата ту цијену, као услов за коначан споразум.
Члан 3.

(Услови за примјену директног споразума)
Поступак директног споразума се може провести када је процијењена
вриједност истоврсних роба, услуга или радова на годишњем нивоу једнака или
мања од 6.000,00 КМ.
Уговорни орган може током једне године за исти предмет набавке
потрошити до 6.000,00 КМ путем овог поступка.
Уговорни орган може започети поступак директног споразума ако је таква
набавка предвиђена планом набавки или када уговорни орган донесе посебну
одлуку о покретању директног споразума у складу с чланом 17. став (1) Закона.

Члан 4.
(Принципи додјеле уговора путем директног споразума)
Уговорни орган не може провести поступак директног споразума са
намјером да дискриминише или фаворизује било ког добављача.
Поступак директног споразума се проводи на начин да осигура
поштовање принципа из члана 3. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Закон).
Члан 5.
(Покретање поступка)
Покретање поступка директног споразума врши Уговорни орган, у
складу са усвојеним буџетом текуће године, те Одлуке о годишњем плану
набавке за ту буџетску годину.
Процјењивање вриједности јавне набавке која се додјељује директним
споразумом врши се у складу с чланом 15. Закона.
Процијењена вриједност мора бити важећа у тренутку када уговорни
орган затражи приједлог цијене или понуду од једног или више
привредних субјеката.
Поступак директног споразума започиње доношењем одлуке или
рјешења у писаном облику које садржи све елементе из члана 18. став (1)
Закона.
Члан 6.
(Поступак јавних набавки путем директног споразума)
Набавка директним споразумом се покреће доношењем одлуке о
набавци путем директног споразума коју доноси Начелник Општине
Соколац, уколико је иста уврштена у Одлуку о годишњем плану набавке за
ту буџетску годину.
Након тога се, писаним путем, упућује захтјев једном или више
добављача, за достављање приједлога цијене или понуде за набавку роба,
услуга или радова.
Захтјев за приједлог цијене или понуде обухвата детаљан опис роба,
услуга или радова који се траже, укључујући и релевантне факторе попут
количине, квалитета, техничког описа, естетских и функционалних
захтјева, захтјева заштите околине, мјеста и рока за испоруку и сл., а
примјерено предмету набавке.
Члан 7.
(Рок за припрему понуде)
Када тражи приједлог цијене или понуду Уговорни орган даје
добављачу/добављачима довољно времена да припреме приједлог цијене
или понуду, узимајући у обзир сложеност набавке.

Члан 8.
(Закључивање директног споразума)
Директни споразум се сматра закљученим и када Уговорни орган
прихвати рачун или други основ за плаћање у случају:
а) набавки чија вриједност износи 1.000,00 КМ или мање, директни
споразум сматра се закљученим уз прилагање одговарајуће документације
(рачун и наруџбеница),
б) набавки чија вриједност је већа од 1.000,00 КМ, набавка директним
споразумом се доказује доношењем одлуке о покретању поступка путем
директног споразума, упућивањем захтјева за достављање понуде
добављачу,одлуком о прихватању понуде, те потписивањем уговора у
писменој форми.
Члан 9.
(Завршна одредба)
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а исти ће се
објавити у „Службеним новинама Града Источно Сарајево и званичном сајту
Општине Соколац www.opstinasokolac.net .
Ступањем на снагу овог Правилника,престаје да важи Правилник о поступку
директног споразума административне службе Општине Соколац број: 02404-11 од 06.02.2013. године.

НАЧЕЛНИК
Милован Бјелица с.р.
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