
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број:03-404-1-3/16 

Датум: 23.09.2016. године 

 

 

 На основу члана 62. став (1) тачка л) Статута Општине Шековићи („Службени 

гласник Општине Шековићи“, број: 9/14), и члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ 

("Службени гласник БиХ", број: 39/14), а у складу са Одлуком о усвајању Ребаланса буџета 

Општине Шековићи за 2016. годину, број: 01-022-93/16 од 20.09.2016. године („Службени 

гласник Општине Шековићи“, број: 11/16), д о н о с и м: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Другој измјени и допуни Плана јавних набавки Општине Шековићи за 2016. годину 

 

 

I 

Овом Одлуком одобрава се Друга измјена и допуна постојећег Плана јавних 

набавки Општине Шековићи за 2016. годину, број: 03-404-1/16 од 26.01.2016. године.  

 

II 

План јавних набавки Општине Шековићи за 2016. годину који се односи на робе 

мијења се у слиједећим тачкама:  

1. У тачки 2. у колони: „Процијењена вриједност набавке са ПДВ-ом у КМ“ број: 

„20.000,00“ замјењује се бројем: „19.100,00“. 

2.  У тачки 5. у колони: „Процијењена вриједност набавке са ПДВ-ом у КМ“ број: 

„9.200,00“ замјењује се бројем: „11.200,00“.  

3. У тачки 6. у колони: „Процијењена вриједност набавке са ПДВ-ом у КМ“ број: 

„30.150,00“ замјењује се бројем: „26.000,00“. 

4. Тачка 16. мијења се и гласи: Предмет набавке: „Сукцесивна набавка и испорука 

грађевинског материјала по основу капиталних дознака грађанима“, шифра 

ЈРНЈ: „44100000-1“, Процијењена вриједност са ПДВ-ом у КМ: „20.000,00“, 

Врста поступка: „1“, Оквирни датум покретања поступка: „током 2016.“, 

Оквирни датум закључења уговора: „у току 2016.“, Извор финансирања: 

„Буџет“. 

5. У тачки 18. у колони „Процијењена вриједност набавке са ПДВ-ом у КМ“ број 

„4.000,00“ замјењује се бројем „8.000,00“, а у колони: „Врста поступка“: 

послије броја: „1“ додаје се зарез и број: “4“. 

 

III 
План јавних набавки Општине Шековићи за 2016. годину који се односи на услуге 

мијења се у слиједећим тачкама:  

1. У тачки 21. у колони: „Процијењена вриједност набавке са ПДВ-ом у КМ“ број: 

„2.750,00“ замјењује се бројем: „2.200,00“.  

2. У тачки 32. у колони: „Процијењена вриједност набавке са ПДВ-ом у КМ“ број: 

„18.000,00“ замјењује се бројем: „15.500,00“.  

3. У тачки 42. у колони: „Процијењена вриједност набавке са ПДВ-ом у КМ“ број: 

„3.000,00“ замјењује се бројем: „5.500,00“.  

 

 



IV 
План јавних набавки Општине Шековићи за 2016. годину који се односи на радове 

мијења се у слиједећим тачкама:  

1. У тачки 38. у колони: „Процијењена вриједност набавке са ПДВ-ом у КМ“ број: 

„40.000,00“ замјењује се бројем: „88.000,00“, а у колони: „Извор финансирања“ 

послије ријечи: „Буџет“ додају се ријечи: „и Фонд солидарност РС“.  

2. У тачки 39. у колони: „Процијењена вриједност набавке са ПДВ-ом у КМ“ број: 

„150.725,00“ замјењује се бројем: „210.725,00“, а у колони: „Врста поступка“: 

послије броја: „3“ додаје се зарез и број: “2“. 

 

V 
План јавних набавки Општине Шековићи за 2016. годину који се односи на дио 

„УКУПНО“ број: „542.935,00“ замјењује се бројем: „625.835,00“. 

 

VI 
Сатавни дио ове Одлуке је табеларни приказ/прилог Друге измјене и допуне Плана 

јавних набавки Општине Шековићи за 2016. годину 

 

VII 
 Измјене и допуне плана јавних набавки биће објављене на службеној интернет 

страни Општине Шековићи.  

 

VIII 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

 

 

ДОСТАВИТИ:       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1. Сам. стр. сар. за јавне набавке,               

2. Начелницима Одјељења и          Будимир Нинић, с.р. 

3. а/а.   


