РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРАТУНАЦ
НАЧЕЛНИК
Ул.Светог Саве 88 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-mail:bratopst@teol.net
www. opstinabratunac.com

Број:02-020-56-8/15
Братунац,03.08.2015.год.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 17. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник БиХ бр.39/14), Одлуке о усвајању буџета општине
Братунац за 2015.годину бр.01-022-155/14, Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Братунац за
2015.год. бр.01-022-81/15 и члана 50. Статута општине Братунац- пречишћени текст (Сл.Билтен општине
Братунац бр.04/2005), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАMA И ДОПУНАMA ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ
БРАТУНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

Члан 1.
План јавних набавки општине Братунац за 2015.годину, усвојен Одлуком Начелника општине
бр.02-020-56/15 од 27.01.2015.год.(Сл.Билтен општине Братунац бр.1/15) мијења се и допуњава према
табеларном прегледу у прилогу ове Одлуке.
Члан 2.
Измјене и допуне Плана јавних набавки општине Братунац за буџетску 2015.годину обухватају
набавку роба, услуга и радова, те садрже податке о предмету набавке, шифри ЈРЈН, процијењеној
вриједности набавке у основном плану јавних набавки, процијењеној вриједности набавке предвиђену
измјеном и допуном плана, врсти поступка, оквирном датуму покретања поступка и закључења уговора,
извору финансирања, као и образложењу измјене или допуне плана.
Члан 3.
Измјене и допуне Плана јавних набавки општине Братунац за 2015.годину биће објављене на вебстраници општине Братунац (www. opstinabratunac.com), и у Службеном Билтену општине Братунац,
најкасније у року од 60 дана од дана усвајања ребаланса буџета.
Члан 4.
Састави дио ове Одлуке је табеларни преглед измјена и допуна Плана јавних набавки општине
Братунац за 2015.годину.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном Билтену општине
Братунац и на веб-страници општине Братунац.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_______________________________
Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2015.годину

РЕДНИ
БРОЈ У
ОСНОВНОМ
ПЛАНУ/
НОВИ БРОЈ
ЗА НОВЕ
НАБАВКЕ

ИЗМЈЕНЕ
И ДОПУНЕ
ПЛАНА
НАБАВКИ
Н-ново
И-измјена
Б-брисано

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
НАБАВКЕ
(Основни план
набавки)

Набавка промотивног
материјала за одржавање
манифестација Сајам малина
и Дрински слалом

18331000-8
18443340-1

11.111,00

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
НАБАВКЕ
(Измјена и
допуна план
набавки)

ВРСТА
ПОСТУПКА
НАБАВКЕ

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

конкурентски
захтјев

II квартал

II квартал

415200

РОБЕ
11

Б

образложење

14

Б

образложење
16

И

образложење

планирана набавка је брисана из основног плана јер је финансирање набавке преузела Туристичка организација Братунац и међународна организација CAREInternational

набавка хране за
организацију ручка за
Дрински слалом

15110000-2
15331131-4
15811100-7

директни
споразум

1.709,40

III квартал

III квартал

415200

планирана набавка је брисана из основног плана јавних набавки јер је финансирање набавке преузела Туристичка организација Братунац

набавка ауто гума

34000000-7
34351100-3

2.564,1

5.128,20

директни
споразум

I, II, III и IV
кватал

I, II, III и IV
кватал

516100

Планирана набавка је измијењена у дијелу процијењене вриједности јер је Општинска управа стекла у власништво моторна возила ТВЈ Братунац чиме се
повећавају трошкови па је неопходно повећати процијењену вриједност ове набавке

УСЛУГЕ
36

И

образложење

Изнајмљивање штандова и
клима уређаја за одржавање
Сајма малина

79956000-0

8.547,00

12.820,51

конкурентски
захтјев

II квартал

II квартал

415200

Планирана јавна набавка је измијењена у називу предмета набавке и процијењеној вриједности набавке јер је извршено спајање набавке изнајмљивање
штандова за одржавање сајма малина и изнајмљивање клима уређаја за одржавање сајма малина, због економичности поступка и квалитетнијег пружања
услуга од понуђача ком ће бити додијељен уговор

37

Б

образложење

41. а

41. б

Изнајмљивање клима
уређаја за одржавање Сајма
малина

директни
споразум

2.564,10

II квартал

II квартал

415200

Планирана набавка је брисана из основног плана јавних набавки јер је извршено спајање ове набавке са набавком изнајмљивање штандова за одржавање сајма
малина

Н

одобравање кредита за
кредитно задужење општине
Братунац-избор банке

66113000-5

464.130,74

отворени
поступак

III квартал

III - IV квартал

921000
413300

Н

израда пројектне
документације за уређење
ријечних корита ради
заштите од поплава

71320000-7

59.829,00

отворени
поступак

III квартал

III - IV квартал

511700

образложење

јавне набавке 41. а и 41. б су нове набавке планиране на основу Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Братунац за 2015.год. бр.01-022-81/15
31.07.2015.год., Одлуке СО-е Братунац о кредитном задуживању општине Братунац за развој пољопривреде бр.01-022-47/15 од 14.05.2015. и Сагласности
Министартсва финансија на кредитно задужење бр. 06.04/400-469-1/15 од 09.06.2015.год.

РАДОВИ
55

И

образложење

57

И

образложење

Асфалтирање градских улица
и реконструкција локалног
пута

45000000-7

59.829,00

76.878,00

конкурентски
захтјев

III квартал

III квартал

511100
511200

Планирана јавна набавка је измијењена у дијелу назива предмета уговора и процијењене вриједности јавне набавке јер су Одлуком о усвајању ребаланса
буџета општине Братунац за 2015.год. бр.01-022-81/15 31.07.2015.год. одобрена новчана средства за реконструкцију локалног пута па је због економичности и
исте врсте набавке извршено спајање планиране набавке из основног плана набавки -Асфалтирање градских улица и нове набавке -реконструкција локалног
пута

Изградња стазе за
рекреацију на градском
стадиону са пратећим
објектима и уређење
постојећих трибина

45000000-7

122.905,00

40.000,00

конкурентски
захтјев

III квартал

IV квартал

511100

Планирана јавна набавка- изградња грађевинских објеката измијењена је у називу предмета уговора, процијењеној вриједности набавке и врсти поступка, због
преусмјеравања дијела новчаних средстава са позиције 511100 за финасирање ренте и градског грађевинског земљишта за изградњу стамбеног објекта за
трајно стамбено збрињавање ППБ и РВИ, као и изградњу објекта за збрињавање социјалних корисника

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_________________________________
Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш

