
 
 

 

 

 

 

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), члана 4. Правилника о поступку директног споразума Савеза општина и градова Републике 

Српске (број 01-12-02/20/2), те члана 43. став 2. Статута Савеза општина и градова Републике Српске, 

Генерални секретар доноси: 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ВАНРЕДНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА  

 
I 
 

Покреће се поступак ванредне јавне набавке путем директног споразума за набавку услуга за израду 

стандардизованог модела за уређивање система финансијског управљања и контроле. Предмет посла 

предвиђа израду сљедећих докумената, односно модела : 

- Утврђивање улоге и функције ЈЛС 

- Дефинисање мисије ЈЛС 

- Дефинисање визије ЈЛС 

- Дефинисање циљева ЈЛС 

- Израда модела одлуке о именовању руководиоца одговорног за ФУК 

- Израда модела одлуке о именовању радне групе одговорне за ФУК 

- Израда модела плана за успостављање и развој система ФУК-а 

- Израда модела листе пословних процеса 

- Израда модела пописа пословних процеса  

- Израда модела мапе пословних процеса, садржаја процедуре и дијаграм тока процедуре за 

најважније процесе у ЈЛС (приходе, расходе, јавне набавке и др.) 

- Израда модела регистра ризика 

- Израда модела стратегије управљања ризицима  

-  

                                                             II 

 

Укупна вриједност јавне набавке је до 4.000КМ (словима: до четрихиљаде КМ) без обрачунатог ПДВ. 

Назначена средства су осигурана у оквиру пројекта „Јачање савеза општина и градова у БиХ“, који 

финансирају Влада Шведске и Швајцарске Конфедерације. 

  

III 
 

Предвиђени рок за испоруку роба је до седам дана након потписивању уговора. 
 

IV 
 

Јавна набавка ће се провести по поступку директног споразума, закључивањем уговора са понуђачем 

који је, након претходног испитивања тржишта, доставио задовољавајућу понуду са најнижом цијеном 

у складу са спецификацијом. 

 



 

 

 

 

 

 

VI 

 

За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за финансије Савеза. 

 

V 
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичном сајту Савеза општина и 

градова Републике Српске.  

                       

Број:01-50-2/21                Генерални секретар 

Датум, 19.02.2021.г.                                                                                     Ацо Пантић, с.р. 

  

  


