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Сребреница: 09.06.2021. године
Број: 01-014-117-2/21

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник БиХ”, број 39/14), члана 82. став
3. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 95. став
3. Статута општине Сребреница (”Службени

гласник општине Сребреница“ број:2/18), Начелник

општине доноси:

ОДЛУКУ
О измјенама и допунама
Плана набавки општине Сребренице за 2021. годину
(Измјена – II )

Члан 1.
Овом Одлуком Начелник општине Сребреница утврђује измјене и допуне Плана набавки за 2021.
годину, као што је наведено у прилогу ове Одлуке.
Члан 2.
Одлуком о утврђивању План набавки Општине Сребреница за 2021. годину, број 01-014-17/21 од
05.04.2021, Начелник општине Сребреница утврдио је план набавки за 2021. годину.
Члан 3.
Током реализације Плана набавки Општине Сребреница за 2021. годину указала се потреба за
набавкама које нису планиране у Плану набавки општине Сребреница за 2021. године, а које се
односе на грађевинске и остале радове кој је потребно извести за потребе организације 11 јула, што
је и резултирало доношењем Одлуке о измјени и допуни Плана набавки за 2021. годину,
Члан 4.
У Плану за 2021. годину, врше се нове измјене и допуне и то на сљедећи начин (измјене II):
У Плану јавних набавки за 2021 у табеларном прилогу Одлуке о утврђивању План набавки Општине
Сребреница за 2021 годину, број 01-014-17/21 од 05.04.2021. године и у Одлуци о измјени и допуни
Плана набавки општине Сребреница за 2021. годину број : 01-014-117-1/21 од 24.05.2021. године у
дијелу :
РОБЕ:
Робе послије тачке 16. Набавке и испорука опреме за јавни видео надзор на подручју
општине Сребреница додаје се
Тачка 17. која гласи:
Набавка 220 столица за потребе Организационог одбора – комеморације у оквиру
припрема за обиљежавање 11 јула
шифра : 39100000-3
врста поступка : директни поступак,
вриједност поступка: 6.000,00 КМ,
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Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : набавку је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна
служба начелника- Замјеник начелника
УСЛУГЕ :
Услуге : послије тачке 14. Услуге одржавања модула
докунова, додаје се :

програмског пакета финанова и

Тачка 15 која гласи:
Принтање фотографија за потребе Организационог одбора -организованје изложбе у
оквиру обиљежавања 11 јула
шифра : 79960000-1
врста поступка : директни поступак,
вриједност поступка: 6.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : набавку је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна
служба начелника- Замјеник начелника
Тачка 16 која гласи:
Штампање књига за потребе Организационог одбора у оквиру обиљежавања 11 јула
шифра : 7980000-2 7900000-4
врста поступка : директни поступак,
вриједност поступка: 4.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : набавку је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна
служба начелника- Замјеник начелника
РАДОВИ :
Радови послије тачке 15. Изградња АБ мостова и уређење вањског простора на подручју
општине Сребреница додају се :
Тачка 16. која гласи:
Грађевински и остали радови у оквиру припрема за обиљежавање 11 јула
шифра : 45222000-9;
врста поступка : конкурентски поступак,
вриједност поступка: 50.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : радове је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове општинске управе Сребреница
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Тачка 17. која гласи:
Извођење електроинсталационих радова на постављању расвјете за потребе изложбе у
оквиру обиљежавања 11 јула
шифра : 45315000-8
врста поступка : конкурентски поступак,
вриједност поступка: 27.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : радове је потребно извести до 20.09.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове општинске управе Сребреница
Тачка 18. која гласи:
Извођење радова на санацији прилазних путева у и око мемеоријалног центра у
Поточарима у оквиру обиљежавања 11 јула
шифра : 45233000-9
врста поступка : директни поступак,
вриједност поступка: 6.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : радове је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове општинске управе Сребреница

Члан 5.
Истовремено са насталим измјенама мјења се укупна вриједност:
За робе умјесто : 587.500,00 КМ стоји 593.500,00 КМ
За услуге умјесто: 458.000,00 сад стоји 468.000,00 КМ
За радове умјесто: 2.013.968,20 КМ сад стоји 2.096.968,20 КМ.
Сходно измјенама укупне вриједност за радове мјења се и укупна вриједност набавки општине
Сребреница ( робе + услуге +радови) за 2021. годину, па умјесто УКУПНО : 3059.468,20 КМ, мјења се
износ и сада стоји УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 3.158.468,20 КМ.
Члан 6.
Извод из измјене и допуне Плана Набавки општине Сребреница за 2021. годину (табеларни прилог II),
је саставни дио ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
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Образложење
Одлуком о утврђивању Плана Набавки општине Сребреница за 2021. годину број : 01-014-17/21 од
05.04.2021. године, Начелник општине Сребреница утврдио је план набавки за 2021. годину.
Током реализације плана набавки општине Сребренице, извршена је измјена и допуна постојећег
плана на тај начин што се У Плану јавних набавки за 2021 у табеларном прилогу Одлуке о
утврђивању План набавки Општине Сребреница за 2021 годину, број 01-014-17/21 од 05.04.2021.
године, у дијелу :
РОБЕ:
Робе послије тачке 16. Набавке и испорука опреме за јавни видео надзор на подручју
општине Сребреница додаје се
Тачка 17. која гласи:
Набавка 220 столица за потребе Организационог одбора – комеморације у оквиру
припрема за обиљежавање 11 јула
шифра : 39100000-3
врста поступка : директни поступак,
вриједност поступка: 6.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : набавку је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна
служба начелника- Замјеник начелника
УСЛУГЕ :
Услуге : послије тачке 14. Услуге одржавања модула програмског пакета финанова и
докунова, додаје се :
Тачка 15 која гласи:
Принтање фотографија за потребе Организационог одбора -организованје изложбе у
оквиру обиљежавања 11 јула
шифра : 79960000-1
врста поступка : директни поступак,
вриједност поступка: 6.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : набавку је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна
служба начелника- Замјеник начелника
Тачка 16 која гласи:
Штампање књига за потребе Организационог одбора у оквиру обиљежавања 11 јула
шифра : 7980000-2 7900000-4
врста поступка : директни поступак,
вриједност поступка: 4.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : набавку је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна
служба начелника- Замјеник начелника
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РАДОВИ :
Радови послије тачке 15. Изградња АБ мостова и уређење вањског простора на подручју
општине Сребреница додају се :
Тачка 16. која гласи:
Грађевински и остали радови у оквиру припрема за обиљежавање 11 јула
шифра : 45222000-9; 45111230-9
врста поступка : конкурентски поступак,
вриједност поступка: 50.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : радове је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове општинске управе Сребреница
Тачка 17. која гласи:
Извођење електроинсталационих радова на постављању расвјете за потребе изложбе у
оквиру обиљежавања 11 јула
шифра : 45315000-8
врста поступка : конкурентски поступак,
вриједност поступка: 27.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : радове је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове општинске управе Сребреница
Тачка 18. која гласи:
Извођење радова на санацији прилазних путева у и око мемеоријалног центра у
Поточарима у оквиру обиљежавања 11 јула
шифра : 45233000-9
врста поступка : директни поступак,
вриједност поступка: 6.000,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец јуни,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : радове је потребно извести до 06.07.2021. године
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка набавка и контакт особа за предметну набавку:
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове општинске управе
Сребреница
Истовремено са насталим измјенама мјења се укупна вриједност:
За робе умјесто : 587.500,00 КМ стоји 593.500,00 КМ
За услуге умјесто: 458.000,00 сад стоји 468.000,00 КМ
За радове умјесто: 2.013.968,20 КМ сад стоји 2.096.968,20 КМ.
Сходно измјенама укупне вриједност за радове мјења се и укупна вриједност набавки општине
Сребреница ( робе + услуге +радови) за 2021. годину, па умјесто УКУПНО : 3059.468,20 КМ, мјења се
износ и сада стоји УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 3.158.468,20 КМ.
Остали дио плана Набавки за 2021. годину, остаје непромјењен.

Достављено:
1. Евиденција
2. а/а
Начелник општине
______________
Младен Грујичи
Matični broј/Матични број: 1099477, JIB/ЈИБ: 4400301230004, Šifra općine/Шифра општине: 097
RAČUNI/РАЧУНИ/ACCOUNTS: Općinski javni prihodi/Општински јавни приходи: 551015-00011210-51, Budžet opštine/Буџет општине: 551015-00011206-63,
Budžet za posebne namjene/Буџет за посебне намјене: 551015-00011222-15
Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. Бања Лука

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ ( II измјена)

Извор финансирања

Одјељење
за које се

Планирано трајање
уговора – оквирног
споразума

Закључује ли се уговор
или оквирни споразум

Врста
поступка

Планирани почетак
поступка

Шифра
ЈРЈН

Процијењена максимална
бруто вриједност ЈН у КМ
без ПДВ-а

Ред. бр.

Назив набавке

јуни

уговор

до
06.07.2021.
године

буџет
општине
Сребрен
ица

Стручна
служба
начелника
општинезамјеник
начелника
општине

јуни

уговор

до 06.07.
2021.
године

буџет
општин
е
Сребре
ница

Стручна
служба
начелника
општинезамјеник
начелника
општине

врши
набавка и
контакт
особа за
предметну
набавку

РОБЕ
17.

Набавка 220 столица за
потребе Организационог
одбора – комеморације у
оквиру
припрема
за
обиљежавање 11 јула

39100000-3

директни
поступак

УКУПНО РОБЕ (од 1. до 16. ставке):

6.000,00 КМ

593.500,00

УСЛУГЕ
15.

Принтање фотографија
за потребе
Организационог одбора
-организованје изложбе
у оквиру обиљежавања
11 јула

79960000-1

директни
поступак

6.000,00 КМ

Напомена

16.

Штампање књига за
потребе
Организационог одбора
у оквиру обиљежавања
11 јула

7980000-2
7900000-4

директни
поступак

УКУПНО УСЛУГЕ (од 1. до 16. ставка)

4.000,00 КМ

јуни

уговор

До 06.07.
2021.
године

буџет
општин
е
Сребре
ница

Стручна
служба
начелника
општинезамјеник
начелника
општине

468.000,00

РАДОВИ
16.

Грађевински и остали
радови у оквиру
припрема за
обиљежавање 11 јула

45222000-9;

Конкурентски
поступак

50.000,00 КМ

Јуни

Уговор

До 06.07.
2021.
године

буџет
општине
Сребрениц
а

ОПУ И
СКП

17.

Извођење
електроинсталационих
радова на
постављању расвјете
за потребе изложбе у
оквиру обиљежавања
11 јула

45315000-8

Конкурентски
поступак

27.000,00 КМ

Јуни

Уговор

До 20.09.
2021.
године

буџет
општине
Сребрениц
а

ОПУ И
СКП

Конкурентски
поступак

18.

Извођење радова на
санацији прилазних
путева у и око
мемеоријалног центра
у Поточарима у оквиру
обиљежавања 11 јула

45233000-9

Директни
поступак

6.000,00 КМ

Јуни

Уговор

До 06.07.
2021.
године

буџет
општине
Сребрениц
а

ОПУ И
СКП

Конкурентски
поступак

УКУПНО ЗА РАДОВЕ (од 1. до 18. ставке )

2.096.968,20

УКУПНО (Робе+услуге+радови) :

3.158.468,20 КМ
Начелник општине
_________________
Младен Грујичић

