BOSNA I HERCEGOVINA
Institucija ombudsmena/ombudsmana
za ljudska prava
Bosne i Hercegovine

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Институција омбудсмена/омбудсмана
за људска права
Босне и Херцеговине

________________________________________________________________________________________________

Број:
Датум:

Ои-К-БЛ-437/2016
15.8.2016.

Омбудсмени за људска права БиХ, на основу члана 36. Закона о Омбудсмену за људска
права Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 32/00, 19/02 и 35/04) , члана
17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14.), а у складу са
Одлуком о преструктурирању за 2016. годину донесеном од стране Министарства
финансија и трезора БиХ број:05-16-2-6391-2/16 од 09.8.2016. године доносе
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Плана набавки Институције омбудсмена за људска права Босне
и Херцеговине за 2016. годину

I
Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине као Уговорно тијело из
чл. 4. Закона о јавним набавама, (у даљем тексту: Уговорно тијело) утврђује стварне
потребе за набаву радова, роба и услуга током 2016. године.
У складу са усвојеним захтјевом за преструктурирањем расхода Буџета за 2016. годину
(Одлука МФТ БиХ бр. 05-16-2-6391-2/16 од 09.8.2016. године) омбудсмени доносе
Одлуку о о измјенама и допунама Плана набавки Институције омбудсмена за људска
права Босне и Херцеговине за 2016. годину, и то:
ОДЈЕЉАК I-РОБЕ
7
8
9
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Иза р.бр. 6

Рачунари без
монитора

14.004,00

уговор

септ. 2016

нов.2016

Конкурентски захтјев

4.500,00

уговор

авг. 2016

септ.2016

Директни споразум

Принтер и скенери 4.196,00
Лаптопи (3)

Клима уређај

1.000,00

уговор
уговор

септ. 2016
нов.2016

нов.2016
дец.2016

Конкурентски захтјев
Директни споразум

II
Уговорно тијело задржава право да у случају образложеног захтјева заснованог на
одредбама Закона о јавним набавама може промијенити врсту поступка као и
процијењену вриједност набавке на основу образложења заснованог на економским
или другим показатељима као што су знатније промјене цијена у односу на цијене у
вријеме процјене вриједности, смањење или повећање количина у складу с
измијењеним околностима и сл.
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III
За све набавке предвиђене овим планом обавеза је доношења одлуке о покретању
поступка набавке у форми и садржају у складу са чланом 18. ЗЈН БиХ.
Средства предвиђена за непланиране набавке могу се користити на основу појединачне
одлуке која се заснива на образложеном захтјеву о нужности и утемељености набавке
која се није могла предвидјети у вријеме доношења плана.

IV
Одлука о о измјенама и допунама Плана набавки Институције омбудсмена за људска
права Босне и Херцеговине за 2016. годину ће се објавити на интернетској/wеб
станици уговорног тијела w.w.w. омбудсмен.гов.ба прије покретања било којег
поступка набаве.

V
Измјењени План набавке за 2016. годину је прилог ове одлуке и чини њезин саставни
дио.

VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Омбудсмени Босне и Херцеговине
_______________________
мр. сц. Јасминка Џумхур
_______________________
Нивес Јукић
_______________________
др. Љубинко Митровић
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