
ПРЕЧИШЋЕНИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019 ГОДИНУ
 
Назив уговорног органа:OPŠTINA KOSTAJNICA
ИДБ/ЈИБ:4400773160000
Врста уговорног органа:Институција власти
Ниво уговорног органа:Опћински ниво
Дјелатност:Извршна власт
 
Датум усвајања будзета:17.12.2018.
 

Р. бр. Назив
предмета
набавке

ЦПВ код Процијењена
вриједност

Врста поступка Оквирни датум
покретања
поступка

Оквирни датум
закључења
уговора

Набавка по
Посебној
одлуци?

Извор
финансирања

Напомена

Робе

1 Набавка
цвијећа и
вјенаца

03121210-0
(Цвјетни
аранжмани)

2.000,00 Директни
споразум

15.1.2019. 1.2.2019. Не Буџетски
конто:4127

 

2 Набавка
материјала за
чистоћу

15000000-8
(Храна, пиће,
дуван и сродни
производи)

6.000,00 Директни
споразум

15.1.2019. 1.2.2019. Не Буџетски
конто:4125

 

3 Набавка
материјала за
репрезентацију

15000000-8
(Храна, пиће,
дуван и сродни
производи)

6.000,00 Директни
споразум

15.1.2019. 1.2.2019. Не Буџетски
конто:4123

 

4 Набавка
канцеларијског
материјала

30192000-1
(Канцеларијске
потрепштине)

6.000,00 Директни
споразум

15.1.2019. 1.2.2019. Не Буџетски
конто:4123

 

5 Набавка
материјала за

31000000-6
(Електричне

6.000,00 Директни
споразум

15.1.2019. 1.2.2019. Не Буџетски
конто:4125

 

Адреса: Maršala Tita 9a/I
Телефон: (033) 251-590
Факс: (033) 251-595
Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba
Wеб: https://www.ejn.gov.ba

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:26.12.2019. u 12:52
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одржавање
зграде

машине,
апарати,
опрема и
потрошни
материјал;
расвјета)

6 насбавка
тонера за
потребе
Општине
Костајница

30125110-5
(Тонер за
ласерске
штампаче/фак
симил уређаје)

6.000,00 Директни
споразум

15.1.2019. 1.2.2019. Не Буџетски
конто:4126

 

7 Набавка
огријевног
дрвета

03413000-8
(Дрво за огрев)

40.000,00 Конкурентски
захтјев

15.3.2019. 15.4.2019. Не Буџетски
конто:4122

 

8 Набавка
горива и
амзива

09000000-3
(Нафтни
деривати,
гориво,
електрична
енергија и
остали извори
енергије)

20.000,00 Конкурентски
захтјев

4.1.2019. 1.2.2019. Не Буџетски
конто:4126

 

Услуге

1 набавка услига
дератизације

90921000-9
(Услуге
дезинфекције
и уништавања
штеточина)

6.000,00 Директни
споразум

1.3.2019. 15.3.2019. Не Буџетски
конто:4128

 

2 Набавка услуга
осигурања у
2019. години

66516100-1
(Услуге
осигурања од
одговорности
за употребу
моторних
возила)

6.000,00 Директни
споразум

1.3.2019. 4.4.2019. Не Буџетски
конто:4122

 

3 Набавке услуга
одржавања и
поправке
возила

50111000-6
(Услуге
управљања
возним
парком, услуге
поправака и

15.000,00 Конкурентски
захтјев

15.1.2019. 1.2.2019. Не Буџетски
конто:4125
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услуге
одржавања
возног парка)

4 хватање паса
луталица-
зоохигијена за
2020.годину

98380000-0
(Услуге
штенара)

8.000,00 Конкурентски
захтјев

2.12.2019. 30.12.2019. Не Буџетски
конто:4127

 

5 Набавка
графичких
услуга

79822500-7
(Услуге
графичког
обликовања)

5.000,00 Директни
споразум

По потреби  Не Буџетски
конто:4122

 

6 набавка услуга
превоза
огријевног
дрвета

60100000-9
(Услуге
друмског
превоза)

10.000,00 Конкурентски
захтјев

6.5.2019. 31.5.2019. Не Буџетски
конто:4122

 

7 Набавка услуга
израде
пројеката

71242000-6
(Израда
пројекта и
нацрта,
процјена
трошкова)

15.000,00 Конкурентски
захтјев

По потреби  Не Буџетски
конто:4127

У току године
врши се више
набавки услуга
израде
пројекта

8 набавке услуга
надзора

71247000-1
(Надзор
грађевинских
радова)

15.000,00 Директни
споразум

По потреби  Не Буџетски
конто:4127

У току  године
врши се више
набавки услуга
надзора

9 набавка услуга
вршења услуга
зимске службе
за 2019-2020
годину

90620000-9
(Услуге
чишћења
снијега)

18.000,00 Конкурентски
захтјев

1.10.2019. 30.10.2019. Не Буџетски
конто:4128

 

10 набавка услуга
одржавања
софтвера и
НОВА
програма

50300000-8
(Услуге
поправака,
одржавања и
сродне услуге
за персоналне
рачунаре,
канцеларијску
опрему,
телекомуникац

4.500,00 Поступак по
Правилнику о
неприоритетним
услугама (Анекса
ИИ дио Б)

По потреби  Не Буџетски
конто:4127
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ије и
аудиовизуелну
опрему)

11 Набавка услуга
превентивне
системске
дезинсекције

90921000-9
(Услуге
дезинфекције
и уништавања
штеточина)

12.000,00 Преговарачки
поступак без
објављивања
обавјештења о
набавци

По потреби  Да Буџетски
конто:4128

Због хитних
мјера од
поплаве
извршене су
двије набавке
услуга
дезинскције и
то послије
поплава која
суи задесиле
општине у
мају 2019.
године и
послије полава
16.06.2019.
године.Један
од поступака је
преговарачки
поступак без
обајве
обавјештења ,а
други
Директни
споразум.

Радови

1 набавка радова
одржавања,
реконструкције
и адаптације
зграда и
објеката у
општини
Костајница

45000000-7
(Грађевински
радови)

109.300,00 Отворени
поступак

По потреби  Не Буџетски
конто:5111

У току године
се врше ове
набавке ,када
се тачно зана
који ће се
радови
изводити, те
ће се извршити
и измјена
плана набавке

2 набавка
радова
одржавања и
санације
локалних
путева у

45000000-7
(Грађевински
радови)

50.000,00 Конкурентски
захтјев

По потреби  Не Буџетски
конто:5111
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општини
Костајница

3 hitne
intervencije -
sanacija
deponije u
opštini
Kostajnica

45000000-7
(Грађевински
радови)

6.000,00 Преговарачки
поступак без
објављивања
обавјештења о
набавци

7.5.2019. 10.5.2019. Не Буџетски
конто:5111

 

4 санација
клизишта у
Петрињи
изгрдњом
потпорних
зидова

45000000-7
(Грађевински
радови)

27.000,00 Конкурентски
захтјев

7.8.2019. 26.8.2019. Не средства
Фонда
солидарности
за обнову
Републике
Српске

Покретање
набавке хитних
интервенција
од
елементарних
непогода
потребно јер је
потребно
санирати
штете настеле
услијед
поплава

5 санација
клизишта улица
Баљска,општина
Костајница

45000000-7
(Грађевински
радови)

12.000,00 Конкурентски
захтјев

7.8.2019. 26.8.2019. Да средства
Фонда
солидарности
за обнову
Републике
Српске

Набавка
покренута из
ралога хитних
интервенција
од
елементарних
непогода које
су погодиле
општину
Костајница

6 набавка
радова
изградња
моста у улици
Жарка
Згоњанина

45000000-7
(Грађевински
радови)

83.000,00 Отворени
поступак

По потреби  Да средства
Фонда
солидарности
за обнову
Републике
Српске

 

7 Набавка
радова
изградњаљ
моста Тавија-
Стијаци

45000000-7
(Грађевински
радови)

51.000,00 Отворени
поступак

По потреби  Да средства
Фонда
солидарности
за обнову
Републике
Српске
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