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Сребреница: 27.09.2022. године
Број: 01-014-18-7/22

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:

ОДЛУ КУ
О измјенама и допунама
Плана набавки општине Сребренице за 2022. годину
(Измјена – VII )
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, Одлука о измјенама и допунама Плана
набавки општине Сребреница за 2022. годину Број: 01-014-18-5/22 од 25.08.2022. године и Одлука о
измјенама и допунама плана набавки за 2022. годину – Број 01-014-18-6/22 од 01.09.2022. године“) у
табеларном прилогу у дијелу :
III - РАДОВИ
Радови, након тачке 10. Набавка грађевинских и елкетромонтажерски радова за потребе изградње
електроенергетских објеката и то НН мрежа ТП Карачићи 2 у МЗ Радошевићи село Карачићи и НН
мрежа ТП Борковићи у МЗ Поточари, село Бацута, те израда кућних прикључака све у склопу
Пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на
просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2019 и 2020. годину , додају се тачке :
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11. Асфалтирање и санација локалних путева на подручју општине Сребреница и изграднја
водовода у насељу Пале, засеок Тршће општина Сребреница
Лот 1 – Асфалтирање локалних путева на подручју општине Сребреница ;
Лот 2 - Санација локалних путева на подручју општине Сребреница;
Лот 3 – Изградња водовода у насељу Пале – засеок Тршће општина Сребреница
шифра: 4500000-7, 45233000-9, 45233123-7 45233222-1 45233142-6 45233200-1 45233120-6 45332205 и 45232150-8
врста поступка : отворени поступак,
процјењена максимална бруто вриједност ЈН у КМ без ПДВ-а : 185.000,00 КМ (Лот1 : 135.450,00
КМ + Лот 2 : 32.350,00 КМ и Лот 3 : 17.200,00)
планирани почетак поступка: септембар/октобар
планирано закључење: уговор
планирано трајање уговора: 60 дана
извори финансирања: средства Владе Кантона Сарајево, Владе Тузланског кантона, средства
општине Нови Град Сарајево уз суфинансирање грађана
одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове општинске управе општине Сребреница
12. „Инсталација нових ЕЕ система јавне расвјете у општини Сребреница“ -преостала средства
(Улица Реуфа Селманагића, насеље Петрича и Учина Башча )
шифра:31500000-1
врста поступка : отворени поступак,
процјењена максимална бруто вриједност ЈН у КМ без ПДВ-а : 29.500, 00 КМ
планирани почетак поступка: септембар/октобар
планирано закључење: уговор
планирано трајање уговора: 30 дана
извори финансирања: средства Фонда за заштиту животне средине и општине Сребреница
одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна служба и
заједнички послова начелника општине Сребреница – кабинет начелника
Члан 5.
Са насталим измјенама плана набавке мјења се укупна вриједност плана и то :
За робе ( од тачке 1- 18 укључујући и тачку 18) укупна вриједност за робе остаје непромјењено
263.000,00 КМ
За услуге ( од тачке 1 -19 укључујући и тачку 19 ) укупна вриједност за услуге остаје непромјењено
406.500,00 КМ
За радове ( од тачке 1-12 укључујући и тачку 12) укупна вриједност умјесто 1.469.250,00 КМ сада
укупна вриједност за радове износи : 1.683.750,00 КМ
Сходно наведеном,
мјења СЕ
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ:
и иста износи умјесто
2.138.250,00 сада укупна вриједност набавке /робе + услуге+ радови/ за 2022. годину износи :
2.352.750,00 КМ.
Члан 6.
Извод из измјене и допуне Плана Набавки општине Сребреница за 2022. годину (табеларни прилог
VII), 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 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“, 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 и Одлуком о измјени допуни плана јавних набавки општине
Сребреница за 2022. годину са табеларним прилогом 01-014-18-6/22 од 01.09.2022. 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 :
III - РАДОВИ
Радови, након тачке 10. Набавка грађевинских и елкетромонтажерски радова за потребе изградње
електроенергетских објеката и то НН мрежа ТП Карачићи 2 у МЗ Радошевићи село Карачићи и НН
мрежа ТП Борковићи у МЗ Поточари, село Бацута, те израда кућних прикључака све у склопу
Пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на
просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2019 и 2020. годину, додају се тачке :
11. Асфалтирање и санација локалних путева на подручју општине Сребреница и изграднја
водовода у насељу Пале, засеок Тршће општина Сребреница
Лот 1 – Асфалтирање локалних путева на подручју општине Сребреница;
Лот 2 - Санација локалних путева на подручју општине Сребреница;
Лот 3 – Изградња водовода у насељу Пале – засеок Тршће општина Сребреница
шифра: 4500000-7, 45233000-9, 45233123-7 45233222-1 45233142-6 45233200-1 45233120-6 45332205 и 45232150-8
врста поступка : отворени поступак,
процјењена максимална бруто вриједност ЈН у КМ без ПДВ-а : 185.000,00 КМ (Лот1 : 135.450,00
КМ + Лот 2 : 32.350,00 КМ и Лот 3 : 17.200,00)
планирани почетак поступка: септембар/октобар
планирано закључење: уговор
планирано трајање уговора: 60 дана
извори финансирања: средства Владе Кантона Сарајево, Владе Тузланског кантона, средства
општине Нови Град Сарајево уз суфинансирање грађана
одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну наба вку: Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове општинске управе општине Сребреница
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12. „Инсталација нових ЕЕ система јавне расвјете у општини Сребреница“ -преостала средства
(Улица Реуфа Селманагића, насеље Петрича и Учина Башча )
шифра:31500000-1
врста поступка : отворени поступак,
процјењена максимална бруто вриједност ЈН у КМ без ПДВ-а : 29.500, 00 КМ
планирани почетак поступка: септембар/октобар
планирано закључење: уговор
планирано трајање уговора: 30 дана
извори финансирања: средства Фонда за заштиту животне средине и општине Сребреница
одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну набавку: стручна служба и
заједнички послова начелника општине Сребреница – кабинет начелника
Са насталим измјенама плана набавке мјења се укупна вриједност плана и то :
За робе ( од тачке 1- 18 укључујући и тачку 18) укупна вриједност за робе остаје непромјењено
263.000,00 КМ
За услуге ( од тачке 1 -19 укључујући и тачку 19 ) укупна вриједност за услуге остаје непромјењено
406.500,00 КМ
За радове ( од тачке 1-12 укључујући и тачку 12) укупна вриједност умјесто 1.469.250,00 КМ сада
укупна вриједност за радове износи : 1.683.750,00 КМ
Сходно наведеном,
мјења СЕ
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ:
и иста износи умјесто
2.138.250,00 сада укупна вриједност набавке /робе + услуге+ радови/ за 2022. годину износи :
2.352.750,00 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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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 2022. ГОДИНУ (VII 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
Напомена
контакт
особа за
предметну
набавку

III - РАДОВИ
11.

Асфалтирање и
санација локалних
путева на подручју
општине Сребреница
и изграднја водовода
у насељу Пале, засеок
Тршће општина
Сребреница

4500000-7,

Лот 1 – Асфалтирање
локалних путева на
подручју
општине
Сребреница;

45233000-9,
45233123-7
45233222-1

Лот 2 Санација
локалних путева на
подручју
општине
Сребреница;

45233142-6
45233200-1
45233120-6

Лот 3 – Изградња
водовода у насељу
Пале – засеок Тршће
општина Сребреница

4533220-5
45232150-8

Отворени
поступак

185.000,00

Септем
бар/окто
бар

уговор

60 дана

Буџет

Опускп

12.

Инсталација нових ЕЕ
система јавне расвјете
у општини
Сребреницапреостала средства
(Улица Реуфа
Селманагића, насеље
Петрича и Учина
Башча)

31500000-1

Отворени
поступак

29.500,00

УКУПНО РAДОВИ ( од 1. до 12. укључујући и 12.)

1.683.750,00

УКУПНО (Робе+услуге+радови) :

2.353.250,00 КМ

Септем
бар/
октобар

уговор

30 дана

Буџет

Опускп

Начелник општине
_________________
Младен Грујичић

