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Сребреница: 01.09.2021. године
Број: 01-014-117-6/21

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 –VI )

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
измјенама и допунама набавки које су планиране у Плану набавки општине Сребреница за 2021.
године.
Члан 4.
У Плану за 2021. годину, врше се нове измјене и допуне и то на сљедећи начин :
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 ( Одлука о измјени и допуни
Плана набавки општине Сребреница за 2021. годину број : 01-014-117-1/21 од 24.05.2021. године са
табеларним прилогом, Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница за 2021.
годину број : 01-014-117-2/21 од 09.06.2021. године са табеларним прилогом, Одлука о измјени и
допуни Плана набавки општине Сребреница за 2021. годину број : 01-014-117-3/21 од 05.07.2021.
године са табеларним прилогом ) Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница за
2021. годину број : 01-014-117-4/21 од 21.07.2021. године (са табеларним прилогом ) и Одлука о
измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница за 2021. годину број : 01-014-117-5/21 од
18.08.2021. године (са табеларним прилогом ) у дијелу :
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РОБЕ :
Мјења се тачка 10. Набавка и испорука огрева за потребе општинске управе Сребреница у
погледу процјењене максималне бруто вриједности ЈН у КМ без ПДВ-а, тако да умјесто
процјењене максималне вриједности ЈН у износу од 65.000,00 КМ, процјењује се максималан
износ вриједности јавне набавке у износу од 51.500,00 КМ. Набвка се мјења у погледу
планираног почетка поступка, тако да умјесто планираног почетка – мјесец јуни, планира се
почетак поступка за мјесец септембар, ако и у опису планираног трајања уговора, па се испред
ријечи по потреби додају ријечи грејна сезона 2021/2022
Тако да тачка 10 у дијелу Робе . сада гласи :
Тачка 10. која гласи:
Набавка и испорука огрева за потребе општинске управе Сребреница
шифра : 09000000-3, 0911140-4; 09111100-1
врста поступка : отворени поступак,
вриједност поступка: 51.500,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец септембар,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : грејна сезона 2021/2022 година, а по потреби уговорног
органа
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: ОДДЈС
Члан 5.
Истовремено са насталим измјенама мјења се укупна вриједност:
За робе ( од тачке 1- 18) умјесто : 619.500,00 КМ сад стоји 606.000,00 КМ
Сходно измјенама укупне вриједност за радове мјења се и укупна вриједност набавки општине
Сребреница ( робе + услуге +радови) за 2021. годину, па умјесто УКУПНО : 3.603.500 КМ, мјења се
износ и сада стоји УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 3.590.000,00 КМ.

Члан 6.
Извод из измјене и допуне Плана Набавки општине Сребреница за 2021. годину (табеларни прилог
VI), 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 ( Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница за 2021. годину број : 01-014117-1/21 од 24.05.2021. године са табеларним прилогом, Одлука о измјени и допуни Плана набавки
општине Сребреница за 2021. годину број : 01-014-117-2/21 од 09.06.2021. године са табеларним
прилогом и Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница за 2021. годину број : 01014-117-3/21 од 05.07.2021. године са табеларним прилогом ), Одлука о измјени и допуни Плана
набавки општине Сребреница за 2021. годину број : 01-014-117-4/21 од 21.07.2021. године (са
табеларним прилогом ) и Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Сребреница за 2021.
годину број : 01-014-117-5/21 од 18.08.2021. године (са табеларним прилогом ).
Након извршених досадашњих измјена и допуна указала се потреба за измјенама и допунама набавке
и то у дијелу :
РОБЕ :
Мјења се тачка 10. Набавка и испорука огрева за потребе општинске управе Сребреница у
погледу процјењене максималне бруто вриједности ЈН у КМ без ПДВ-а, тако да умјесто
процјењене максималне вриједности ЈН у износу од 65.000,00 КМ, процјењује се максималан
износ вриједности јавне набавке у износу од 51.500,00 КМ. Набвка се мјења у погледу
планираног почетка поступка, тако да умјесто планираног почетка – мјесец јуни, планира се
почетак поступка за мјесец септембар, ако и у опису планираног трајања уговора, па се испред
ријечи по потреби додају ријечи грејна сезона 2021/2022
Тако да тачка 10 у дијелу Робе . сада гласи :
Тачка 10. која гласи:
Набавка и испорука огрева за потребе општинске управе Сребреница
шифра : 09000000-3, 0911140-4; 09111100-1
врста поступка : отворени поступак,
вриједност поступка: 51.500,00 КМ,
Планирани почетак поступка: мјесец септембар,
Планирано закључење: уговор,
Планирано трајање Уговора : грејна сезона 2021/2022 година, а по потреби уговорног
органа
извори финансирања: буџет општине Сребреница
Одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: ОДДЈС
Истовремено са насталим измјенама мјења се укупна вриједност:
За робе ( од тачке 1- 18) умјесто : 619.500,00 КМ сад стоји 606..000,00 КМ
Сходно измјенама укупне вриједност за радове мјења се и укупна вриједност набавки општине
Сребреница ( робе + услуге +радови) за 2021. годину, па умјесто УКУПНО : 3.603.500 КМ, мјења се
износ и сада стоји УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 3.590.000,00 КМ.
Остали дио плана Набавки за 2021. годину, остаје непромјењен.

Достављено:
1. Евиденција
2. а/а
Начелник општине
______________
Младен Грујичић
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ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ (VI измјена)
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10.

Набавка и испорука
огрева за потребе
општинске
управе
Сребреница :

09000000-3,
0911140-4;
09111100-1

отворени

51.500,00 КМ

поступак

септем
бар

УКУПНО ЗА РОБЕ (од 1. до 19. ставке )

606.000,00

УКУПНО (Робе+услуге+радови) :

3.590.000,00 КМ

Уговор

грејна
сезона
2021/2022
година, а
по
потреби
уговорно
г органа

буџет
општине
Сребрениц
а

ОДДЈС

Начелник општине
_________________
Младен Грујичић

