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Сребреница: 01.09.2022. године
Број: 01-014-18-6/22

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, 36/19 и 61/21) 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 2022. годину
(Измјена – VI )
Члан 1.
Овом Одлуком Начелник општине Сребреница утврђује измјене и допуне Плана набавки за 2022.
годину, као што је наведено у прилогу ове Одлуке.
Члан 2.
Одлуком о утврђивању План набавки Општине Сребреница за 2022. годину, број 01-014-18/22 од
21.01.2022. године, Начелник општине Сребреница утврдио је план набавки за 2022. годину.
Члан 3.
Током реализације Плана набавки Општине Сребреница за 2022. годину указала се потреба за
набавкама које нису планиране у Плану набавки општине Сребреница за 2022. године, а које су
неопходне за функционисање општине Сребренице, што је и резултирало доношењем Одлуке о
измјени и допуни Плана набавки за 2022. годину.
Члан 4.
У Плану за 2022. годину, врше се измјене и допуне и то на сљедећи начин :
У Плану јавних набавки за 2022. годину, („Одлука о плану јавних набавки општинске управе
Сребреница за 2022. годину са табеларним прилогом, број 01-014-18/22 од 21.01.2022. године, и
Одлуке о измјени и допуни одлуке о плану јавних набавки општинске управе Сребреница за 2022.
годину са табеларним прилогом, број 01-014-18-1/22 од 01.03.2022. године, Одлуке о измјени и
допуни одлуке о плану јавних набавки општинске управе Сребреница за 2022. годину са табеларним
прилогом, број 01-014-18-2/22 од 25.03.2022. године, Одлуке о измјени и допуни одлуке о плану
јавних набавки општинске управе Сребреница за 2022. годину са табеларним прилогом, број 01-01418-3/22 од 15.04.2022. године, Одлуке о измјенама и допунама Плана набавки општине Сребреница
за 2022. годину Број: 01-014-18-4/22 од 01.06.2022. године и Одлуке о измјенама и допунама Плана
набавки општине Сребреница за 2022. годину Број: 01-014-18-5/22 од 25.08.2022. године“) у
табеларном прилогу у дијелу :
I- РОБЕ
- Робе, мијења се тачка 7. Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера
Режијски материјал Лот 1 Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе
Лот 2 Набавка тонера за потребе општинске управе у погледу назива набавке, тако да
умјесто назива : Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера Режијски
материјал Лот 1 Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Лот 2
Набавка тонера за потребе општинске управе, сад назив стоји :
Набавка канцеларијског материјала и тонера за потребе општинске управе Сребреница Лот
1: Набавка канцеларијског материјала и Лот 2 Набавка тонера. Шифра ЈРЈН се допуњује,
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тако да поред 300000000-9, додају се и шифре ЈРЈН 30192000-1,
30197000-6 И 30125110-9 Набавка у овој тачки, мјења се и у погледу планираног почетка
поступка, тако да умјесто планираног почетка поступка : мјесеца август, сад стоји мјесец
септембар. У свему осталом план набавке дефинисан у овој тачки 7. остаје непромјењен.
Сходно, наведеним измјенама тачка 7. Плана Јавних набавки 2022 . годину (дио Робе) сада
гласи
7. Набавка канцеларијског материјала и тонера за потребе општинске управе Сребреница
Лот 1 – Набавка канцеларијског материјала;
Лот 2 Набавка тонера
шифра: 30000000-9, 301929000-1, 30197000-6 и 30125110-5
врста поступка : конкурентски поступак,
процјењена максимална бруто вриједност ЈН у КМ без ПДВ-а : 18.000,00 КМ
планирани почетак поступка: август
планирано закључење: оквирни споразум
планирано трајање уговора: једна година
извори финансирања: Општина Сребреница
одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна служба
начелника Кабинет начелника општине
Члан 5.
Са насталим измјенама плана набавке не мјења се укупна вриједност плана и он остаје исти :
За робе ( од тачке 1- 18 укључујући и 18) остаје непромјењено 263.000,00 КМ
За услуге ( од тачке 1 -19 укључујући и 19 ) остаје непромјењено 406.500,00 КМ
За радове ( од тачке 1-10 укључујући и 10) остаје непромјењено 1.469.250,00 КМ
Сходно наведеном, не мјења ни УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ: и иста остаје непромјењена у
износу од 2.138.250,00 КМ.
Члан 6.
Извод из измјене и допуне Плана Набавки општине Сребреница за 2022. годину (табеларни прилог
V), је саставни дио ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Одлуком о утврђивању Плана Набавки општине Сребреница за 2022. годину број : 01-014-18/22 од
21.01.2022. године, Начелник општине Сребреница утврдио је план набавки за 2022. годину. („Одлука
о плану јавних набавки општинске управе Сребреница за 2022. годину са табеларним прилогом, број
01-014-18/22 од 21.01.2022. године, и Одлуке о измјени и допуни одлуке о плану јавних набавки
општинске управе Сребреница за 2022. годину са табеларним прилогом, број 01-014-18-1/22 од
01.03.2022. године, Одлуке о измјени и допуни одлуке о плану јавних набавки општинске управе
Сребреница за 2022. годину са табеларним прилогом, број 01-014-18-2/22 од 25.03.2022. године и
Одлуке о измјени и допуни одлуке о плану јавних набавки општинске управе Сребреница за 2022.
годину са табеларним прилогом, број 01-014-18-3/22 од 15.04.2022. године и Одлуке о измјени и
допуни одлуке о плану јавних набавки општинске управе Сребреница за 2022. годину са табеларним
прилогом, број 01-014-18-4/22 од 01.06.2022. године“ и Одлуке о измјени и допуни одлуке о плану
јавних набавки општинске управе Сребреница за 2022. годину са табеларним прилогом, број 01-01418-5/22 од 25.08.2022. године). Током реализације плана набавки општине Сребренице, дошло је до
потребе за одређеном измјеном плана јавних набавки за 2022. годину, па сходно насталим потребама
извршена је измјена и допуна постојећег плана на тај начин што се у табеларном дијелу :
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I- РОБЕ
-

Робе, мијења се тачка 7. Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера
Режијски материјал Лот 1 Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе
Лот 2 Набавка тонера за потребе општинске управе у погледу назива набавке, тако да
умјесто назива : Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера Режијски
материјал Лот 1 Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Лот 2
Набавка тонера за потребе општинске управе, сад назив стоји :
Набавка канцеларијског материјала и тонера за потребе општинске управе Сребреница Лот
1: Набавка канцеларијског материјала и Лот 2 Набавка тонера. Шифра ЈРЈН се допуњује,
тако да поред 300000000-9, додају се и шифре ЈРЈН 30192000-1, 30197000-6 И 30125110-9
Набавка у овој тачки, мјења се и у погледу планираног почетка поступка, тако да умјесто
планираног почетка поступка : мјесеца август, сад стоји мјесец септембар. У свему осталом
план набавке дефинисан у овој тачки 7. остаје непромјењен.

Сходно, наведеним измјенама тачка 10. Плана Јавних набавки 2022 . годину (дио Робе) сада
гласи
7. Набавка канцеларијског материјала и тонера за потребе општинске управе Сребреница
Лот 1 – Набавка канцеларијског материјала;
Лот 2 Набавка тонера
шифра: 30000000-9, 301929000-1, 30197000-6 и 30125110-5
врста поступка : конкурентски поступак,
процјењена максимална бруто вриједност ЈН у КМ без ПДВ-а : 18.000,00 КМ
планирани почетак поступка: август
планирано закључење: оквирни споразум
планирано трајање уговора: једна година
извори финансирања: Општина Сребреница
одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна служба
начелника Кабинет начелника општине
Са насталим измјенама плана набавке не мјења се укупна вриједност плана и он остаје исти :
За робе ( од тачке 1- 18 укључујући и 18) остаје непромјењено 263.000,00 КМ
За услуге ( од тачке 1 -19 укључујући и 19 ) остаје непромјењено 406.500,00 КМ
За радове ( од тачке 1-10 укључујући и 10) остаје непромјењено 1.469.250,00 КМ
Сходно наведеном, не мјења ни УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ: и иста остаје непромјењена у
износу од 2.138.250,00 КМ.
У циљу планирања и реализације поступака јавне набавке који проводи општина Сребреница,
наведена Одлука је и донијета и иста ће се објавити на веб страници општине Сребреница.
Саставни дио ове Одлуке чини табеларни прилог
општине Сребреница за 2022. годину.

планиране измјене и допуне Плана Набавки

Достављено:
1. Евиденција
2. ОФ/
3. а/а
Начелник општине
______________
Младен Грујичић
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ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ (VI измјена)

Извор финансирања

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

Одјељење за
које се
врши
набавка и
контакт
особа за
предметну
набавку

Напомена

РОБЕ
7.

Набавка канцеларијског
материјала и тонера за
потребе
општинске
управе Сребреница
Лот1 Набавка
канцеларијског
материјала;

30000000-9
30192000-1

Конкурентс
ки
поступак

18.000,00

септемб
ар

Оквирни
споразум

Једна
година

Буџет

Кабинет
начелника

30197000-6
30125110-5

Лот 2 Набавка тонера
УКУПНО РОБЕ ( од 1. до 18. укључујући и 18.)

263.000,00

УКУПНО (Робе+услуге+радови) :

2.138.250,00 КМ

Начелник општине
_________________
Младен Грујичић

