BOSNA I HERCEGOVINA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Agencija za razvoj visokog
Агенција за развој високог
obrazovanja i osiguranje
образовања и обезбјеђивање
kvaliteta/kvalitete
квалитета
Banja Luka
Бања Лука
Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance
Број: 06-16-5-155-2/16
Датум: 09.11.2016. године
На основу члана 61. Закона о управи („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 32/02 и
102/09), члана 51. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 59/07 и 59/09), члана 17. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 8. Правилника о јавним набавкама,
број: 06-02-1-832-1/15 од 04.11.2015. године и број: 06-02-1-832-2/15 од 18.08.2016. године, а
у вези са тачком III Плана јавних набавки за 2016. годину, број: 06-16-5-155-1/16 од
18.02.2016. године, директор Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање
квалитета, доноси
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2016. годину
I
Овом одлуком се врше измјене и допуне Плана јавних набавки за 2016. годину, број: 06-16-5155-1/16 од 18.02.2016. године ( у дањем тексту: План), како слиједи:
-

Р.б.

“24.

у тч. I Плана, у дијелу I Текући издаци – услуге, иза р.б. 23. додају се р.б. 24. и 25. који
гласе:

Предмет јавне
набавке/ознака ЈРЈН

Набавка услуга
пословног веб
хостинга домене
хеа.гов.ба на
годишњем нивоу /
ЈРЈН: 72417000-6
Опис предмета
набавке, процјена
вриједности,
оправданост набавке и
уговор/оквирни
споразум

Врста
поступка

Директни
споразум

Процијењена
вриједност јавне
набавке
са
без ПДВПДВа
ом

940,17

1.100

Оквирни датум
Покретања
поступка

Новембар
2016.

Закључења
уговора

Децембар
2016.

Извор
финансирања
/економски
код

Носилац
активности

01/613934

Сектор 06

Обухавата набавку пословног веб хостинга домене хеа.гов.ба на годишњем нивоу. Процјена
вриједности је урађена на бази историјског трошка и анализе тржишта. Закључиће се уговор.
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25

Набавка закупа
пословне домене
хеа.гов.ба и
аво.гов.ба на
годишњем нивоу /
ЈРЈН: 72415000-2
Опис предмета
набавке, процјена
вриједности,
оправданост набавке и
уговор/оквирни
споразум

Директни
споразум

59,83

70

Октобар
2016.

Новембар
2016.

01/613934

Сектор
06”

Обухавата набавку запупа интернет простора за домене Агенције аво.гов.ба и хеа.гов.ба, на
годишњем нивоу. Процјена вриједности је урађена на бази историјског трошка и анализе
тржишта.

- у тч. I Плана, у дијелу I Текући издаци – услуге, р.б. 24. постаје р.б. 26.
- у тч. I Плана, у дијелу II Капитални издаци, р.б. 25. постаје р.б. 27, мијења се и гласи:

Р.б.

“24

Предмет јавне
набавке/ознака ЈРЈН

Врста
поступка

Набавка рачунарске
опреме/ ЈРЈН:
30200000-1

Конкурентски
захтјев

Опис предмета
набавке, процјена
вриједности,
оправданост набавке и
уговор/оквирни
споразум

-

Р.б.

“25

Процијењена
вриједност јавне
набавке
са
без ПДВПДВа
ом

19.658,12

23.000

Оквирни датум
Закључе
ња
уговора

Покретања
поступка

Новембар
2016.

Децембар
2016.

Извор
финансирања
/економски
код

Носила
ц
активно
сти

01/821312

Сектор
06”

Обухвата набавку персоналних рачунара, монитора и лаптопа за потребе Агенције.
Процијењена вриједност је утврђена на бази анализе тржишта. Планира се закључити
купопродајни уговор.

у тч. I Плана, у дијелу II Капитални издаци, иза р.б. 25. нови р.б. 27. додаје се р.б. 28.
који гласи:

Предмет јавне
набавке/ознака ЈРЈН

Набавка сефа и
ватроотпорног
ормара / ЈРЈН:
44421000-7
Опис предмета
набавке, процјена
вриједности,
оправданост набавке и
уговор/оквирни
споразум

Врста
поступка

Директни
споразум

Процијењена
вриједност јавне
набавке
са
без ПДВПДВа
ом

1.709,40

2.000

Оквирни датум
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Новембар 2016.

Извор
финансирања
/економски
код

Носила
ц
активн
ости

01/821311

Сектор
06”

Обухвата набавку мањег сефа и ватроотпорног ормара за чување персоналних досијеа
запослених у Агенцији. Процјена вриједности је извршена на бази анализе тржишта.
Закључиће се купопродајни уговор.

Укупна вриједност Плана износи 110.090 КМ са ПДВ-ом или 94.094,02 без ПДВ-а.
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Остали дијелови Плана остају непромијењени.

II
Ова одлука ће се објавити на интернетској страници Агенције.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
У складу са Процедуром о преструктурирању расхода буџетских корисника за 2016. годину,
број: 05-02-2-1812-2/16 од 27.01.2016. године, Агенција је Министарству финанисја и трезора
БиХ, актом број: 06-16-1-640-1/16 од 06.10.2016. године, поднијела захтјев за
преструктурирање расхода буџета за 2016. годину. Одлуком Министарства финансија и
трезора БиХ, број: 05-16-2- 8334-2/16 од 19.10.2016. године, одобрено је преструктирурање
расхода буџета Агенције у захтијеваном распореду и износу. Агенција је у складу са
наведеном Одлуком извршила неопходне измјене Оперативног плана (динамике расхода) за
извршење буџета за 2016. годину и исти доставилиа Министарству актом, број: 06-16-1-6403/16 од 07.11.2016. године. Преструктурирањем буџета Агенције створила се објективна
основа и потреба за одређеним измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2016. годину.
Имајући у виду све напријед наведено, те члан 17. Закона о јавним набавкама, члан 8.
Правилника о јавним набавкама Агенције и тч. III Плана јавних набавки за 2016. годину,
одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
Доставити:
1. Кабинету руководства - ради објаве
на интернетској страници
2. Сектору 06
3. а/а

ДИРЕКТОР

Проф. др Енвер Халиловић
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