
  

                                                                                                                     
Број: 02-400/23-14 

Пале, 03.09.2018. године 

 

            На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ 39/14), члана 

4. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова број: 02-404/1 од 08.01.2015. године, 

Одлуке о усвајању буџета општине Пале за 2018. годину број: 01-022/16 од 27.12.2017. 

године, Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција 

Републике Српске за финансирање из Буџета у 2018. години, са расподјелом средстава, тачка 

20. Опремање Основне школе „Пале и Основне школе „Србија“ у Палама, Одлуке о 

дугорочном кредитном задужењу општине Пале бр. 01-022/63 од 29.06.2018. год. 

Сагласности на кредитно задужење Министарства финансија Републике Српске бр. 

06.04/400-765-1/17 од 04.07.2018. год. Начелник општине Пале,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама плана јавних набавки за 2018. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком доносe се измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Пале за 2018. 

годину, гдје се у Плану јавних набавки за 2018. годину додају ставке под редним бројевима: 

85.  Услуге организације кетеринга поводом славе општине Пале са износом од 7.000,00 КМ 

са ПДВ-ом, врста поступка је директни споразум, додаје ставка под редним бројем 86.  

Услуге изнајмљивања сале поводом славе општине Пале са износом од 2.700,00 КМ са ПДВ-

ом, врста поступка је директни споразум, додаје ставка под редним бројем 87. Санација и 

реконструкција степеништа на улазу у двориште и преграде у библиотеци- паметна учионица 

у О.Ш. „Србија“ у Палама са износом од 20.000,00 КМ са ПДВ-ом, врста поступка је 

конкурентски захтјев, 88. Кредит за инвестициона улагања са износом од 170.000,00 КМ без 

ПДВ-а, врста поступка је отворени поступак. 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је додатак измјене Плана јавних набавки Општине Пале, за 2018.  

годину. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

ОБРАДИО:              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: 

 

           Срђан Чегар                                                                            Млађен Ћеремиџић      

            

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:         Н А Ч Е Л Н И К: 

 

           Новка Вујичић                                             Бошко  Југовић   

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
 ОПШТИНА ПАЛЕ  

НАЧЕЛНИК 

Телефон: 057/ 223-459 факс 057/223-061 

www pale. rs.ba 

 



  

 

 

 

   ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Ред. 

Број 

Назив јавне 

набавке 

ЈРЈН 

Врста 

ЈН                     

(роба/ 

услуге/

радови) 

Процјењен

а 

максималн

а 

вриједност 

ЈН у КМ 

са ПДВ-ом 

Извори 

финансијск

их 

средстава/ 

економски 

код 

Врста 

поступка 

процедуре 

Оквирно 

вријеме 

за 

покретањ

е 

поступка 

Оквирно 

вријеме за 

реализаци

ју уговора 

Задужено 

одјељење/лиц

е 

30. Кредит за 

инвестицион

а улагања 

66113000-5    услуге 170.000,00 Буџет 

412940 

Отворени 

поступак 

септембар октобар/но

вембар 

Одјељење за 

финансије 

          

               

   

                                                                                 НАЧЕЛНИК:    

      

                                                            Бошко Југовић 

           


