
 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

Јавне установе Службени гласник Републике Српске 
 

Р. бр. Предмет набавке Шифра ЈРЈН Процијењена 
вриједност Врста поступка Оквирни датум 

покрет. поступка 
Оквирни датум 
закључ. уговора 

Трајање уго-
вора/ОС Извор финансирања Уговор 

или ОС 

Нематеријална улагања и основна средства 

1. Резаћи нож за сјечење папира 76-92 
цм (ПОЛОВАН) 
Разлог и оправданост набавке, начин 
утврђивања процијењене вриједности 

39241100-4 75.000 Отворени посту-
пак Мај 2019. Мај 2019. Једнократна 

испорука 
Властита обртна сред-

ства Уговор 

Набавка ове машине је неопходна због замјене постојеће која је стара 20 година и која има све чешће застоје тако да је повећан ризик од застоја с обзиром да немамо 
резервну машину. Наша машина је већ неколико пута ремонтована али се не исплати улагати у генерални ремонт јер је веома скуп.  
Набавком овакве нове или половне машине (до 10 год.) омогућило би Установи веће могућности у погледу квалитета, брзине и поузданости, а смањило би трошкове одр-
жавања. 

УКУПНО   75.000 КМ  

РОБЕ, материјали за производњу и други материјали 

Р. бр. Предмет набавке Шифра ЈРЈН Процијењена 
вриједност Врста поступка 

Оквирни 
датум покрет. 
поступка 

Оквирни датум 
закључ. уговора 

Трајање угово-
ра/ОС 

Извор финанси-
рања 

Уговор или 
ОС 

1. Набавка репроматеријала за штам-
парију 22900000-9 225.000 Отворени посту-

пак Март 2019. Април 2019. 
20.04.2017.- 
20.04.2019. 

Властита обртна 
средства Уговор 

Разлог и оправданост набавке, начин 
утврђивања процијењене вриједности 

Набавка репроматеријала за штампање, и то: бездрвни офсетни папири, средње фини офсетни папири. Премазни папири, картони, самокопирни папири, офсетне плоче, 
развијач и гумурабика за машинско развијање оф. плоча, развијач за СТР, финишер за СТР, офсетне боје, помоћна средства за офсетну штампу, књиговезачки материјали 
(љепенка, жица за кламовање, жичана спирала за повез, љепило за папир, књиговезачка платна, еко-кожа - термостабилна, кожа говеђа вашета) и остали материјали за 
којима се искаже потреба у производном процесу штампања производа и штампарских услуга у вриједности 225.000 КМ. 
Набавка траке за везивање “Службених гласника” у вриједности 500 КМ. CPV 39541110-0 
Набавка фолије за златотисак у вриједности 600 КМ. 
Набавка показне траке за тврди повез књига у вриједности 200 КМ. CPV 39561110-6 
Набавка аутомата за печате у вриједности 160 КМ. CPV 30192151-4 
Процјена вриједности утврђена је истраживањем тржишта на основу анализе цијена, као и увидом у актуелне цијене различитих понуђача. 

 УКУПНО   225.000 КМ  

 

УКУПНО СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (рекапитулација): 

 
- Инвестиције-Основна средства 

 

75.000 КМ 

‐ Робе, материјали за производњу и други материјали и  225.000 КМ 

УКУПНО:   300.000 КМ  

 
 
 
 
              ПЛАН ПРИПРЕМИО: ПЛАН ОДОБРИО: 
          СЕКТОР НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ ДИРЕКТОР 


