
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Угоститељско-економска школа

Ул. Вука  Караџића бр.16

Приједор

Члан 1.

врста поступка, почетак поступка и закључивање уговора, те извор финансирања свих предмета набавки за текућу годину.

Члан 2.

средњих школа Приједор ("Службени гласник Града Приједора" број:).

Члан 3.

Уговорни орган за ЈУ Угоститељско-економску школу Приједор је директор, а набавке које уговорни орган планира реализовати у складу са буџетом ове Јавне 

Датум: 23.04.2021. године

Број: 399/2021

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Сл. гласник БиХ" бр. 39/14) и члана 19. Статута ЈУ Угоститељско-економске школе Приједор, 

дана 23.04.2021. на 29. сједници Школски одбор донио је:

број:6/2021), од 30.03.2021. године.

установе у 2021. години су:

За набавке из овог Плана планирана су средства у буџету Града Приједора за 2021. годину при потрошачкој јединици Јавних установа- Средства за финансирање 

Планом јавних набавки за буџетску 2021. годину (у даљем тексту План) утврђени су: предмет набавке, CPV код (JRJN), опис, процијењена вриједност набавки,

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ



Р.б

р.
Предмет набавке

Шифра

JРЈН
Опис

Процијењен

а 

вриједност

са ПДВ-ом

Врста 

поступка

Оквирно 

вријеме 

почетка 

поступка

Оквирно 

вријеме 

закључења 

уговора

Извор 

финансирања

Економски 

кодови

I РОБЕ

1

Штампане књиге, школске књиге, 

приручници, књижевна дјела, техничке 

публикације, стручни часописи, службене 

новине, марке, обрасци чекова, 

штампарска тинта, папирни или картонски 

регистратори, рачуводствене књиге, блок 

признанице, школске свеске, блокови, 

дневници, матичне књиге, пословни 

обрасци, фасцикле, кошуљице за списе и 

остали штампани материјал

                                  

22000000-0  

22200000-2 

22113000-5 

22810000-1 

22830000-7 

22852100-8 

22820000-4 

Канцеларијски материјал 5,000.00
Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4123

2

Тоалетни папир, папирни брисачи за руке, 

папирне салвете,освјеживач ваздуха, 

пасте и прашкови за чишћење, производи 

за чишћење, препарати за прање, 

детерџенти, средства за чишћење пода, 

средства за чишћење тоалета, аутоматски 

дозатор уа сапун)

33760000-5 

39800000-0

Материјал и средства  за 

одржавање чистоће
3,000.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет 

Града/Властита 

средства

Приједора

4123

3

Електричне сијалице (све врсте),  

свјетиљке, рефлектори, сигналне 

сијалице, флуоресцентне цијеви, 

компактне флуоросцентне сијалице, грла 

за сијалице и остале потрепштине

31500000-1
Расвјетна опрема и 

електричне свјетиљке
700.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4125

4

Елеменати за ученичке радове и 

материјал за одржавање школског 

намјештаја

44191300-8  

44191000-5 

44316000-8

Иверица, дрво и жељезо 850.00
Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4125



5

Плочице, малтер, линолеум, материјал за 

водоинсталације, материјал за гријање, 

ролетне, гарнишне, застори, главни 

канализациони водови, цјевовод, ПВЦ 

пјена, ексери, врата, оквир врата, улазна 

врата, противпожарна врата, роба од 

гвожђа, решетке, санитарни производи, 

славине, лавабои, заходске даске, 

заходске шкољке, заходски водокотлићи, 

турпије, одвијачи, сврдла, браве, кључеви, 

шарке, катанци, вији, подлошке, боијлери 

за воду, боје, лакови, китови, разрјеђивач, 

гипс, креда и остале потрепштине.

44000000-0 

31300000-9 

31532500-9 

31600000-2 

31651000-4 

31711400-7 

Грађевинске конструкције 

и материјали; помоћни 

производи у 

грађевинарству (осим 

електричних апарата), 

изолирана жица и кабал, 

покретачи за свјетиљке, 

електрична опрема и 

алати,изолир трака, 

вентили и цјеви

2,000.00
Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4125

6
Стакло, фиберглас, абразивни производи 

(абразиви)
14800000-9

Разни неметални 

минерални производи
1,000.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора 4125

7 Уља и масти 15400000-2 Уља и масти 1,000.00
Директни 

споразум
фебруар април

Властита 

средства 4124

8 Риба 03311000-2 Риба 1,500.00
Директни 

споразум
по потреби

Властита 

средства 4124

9 Месо 

15110000-9 

15113000-3 

15115000-7

Говеђе,телеће,свињско,ја

њеће,овчије месо
4,000.00

Директни 

споразум
по потреби

Властита 

средства 

4124

10 Перад 15112130-6 Пилеће месо 1,000.00
Директни 

споразум
по потреби

Властита 

средства 4124

11 Воће,поврће -залеђено 15300000-1
Воће,поврће и сродно 

производи
1,500.00

Директни 

споразум
по потреби

Властита 

средства 4124

12 Воће,поврће-свјеже 15300000-1
Воће,поврће и сродно 

производи
1,000.00

Директни 

споразум
по потреби

Властита 

средства 4124

13

 Јаја, млијеко и млијечни производи, 

пшенично брашно, шећери, тјестенине, 

зачини и зачинска средства

15500000-3 

03142500-3 

15612100-2 

15831000-2 

15850000-1 

15870000-7

Јаја, млијеко и млијечни 

производи, пшенично 

брашно, шећери, 

тјестенине, зачини и 

зачинска средства

6,000.00
Директни 

споразум
фебруар април

Властита 

средства 

4124

14 Хљеб 15811100-7 Хљеб и пециво 500.00
Директни 

споразум
фебруар април

Властита 

средства 4124



15 Кафа 15860000-4 Кафа 500.00
Директни 

споразум
по потреби

Властита 

средства 4124

16 Угоститељска опрема 39310000-8
Опрема за паковање

500.00
Директни 

споразум
по потреби

Властита 

средства 4124

17

Радна одјећа, радне рукавице, заштитна 

опрема, тренерке, спортске мајице, 

поклони и признања ученицима и 

радницима школе

18000000-9
Одјећа, обућа, пртљаг и 

прибор
500.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

5161

18

Персонални рачунари, преносиви 

рачунари, таблет рачунари, CPU, 

рачунарска опрема, монитори, штампачи, 

меморијски уређаји, хард дискови, флеш 

меморије, мрежни интерфејси, миш, 

тастатуре и остале потрепштине,тонери, 

угоститељска опрема

30125120-8 

30200000-1

Рачунарска опрема и 

потрепштине
3,100.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора
5113/4124

УКУПНО (I РОБЕ) 33,650.00

II УСЛУГЕ

1 Обавезно осигурање ученика и радника 66510000-8 Услуге осигурања 2,800.00
Директни 

споразум
август септембар

Буџет Града

Приједора 4127

2 Осигурање имовине школе 66515200-5
Услуге осигурања 

имовине
600.00

Директни 

споразум
август септембар

Буџет Града

Приједора

4127

3 Систематски преглед запослених 85140000-2 Разне здравствене услуге 2,000.00
Директни 

споразум
август септембар

Буџет Града

Приједора 4127

4 Процјена ризика за радна мјеста 90711100-5

Процјена ризика или 

опасности, осим за 

грађење

1,000.00
Директни 

споразум
август септембар

Буџет Града

Приједора
4127

5
Испитивање електричних и громобранских 

инсталација
73430000-5

Испитивање и 

оцјењивање
600.00

Директни 

споразум
фебруар април

Буџет Града

Приједора 4127

6
Услуге штампања, копирања, увезивања и 

слично
79800000-2

Штампања и с тим 

повезане услуге
1,800.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора 4127

7

Услуге одржавање и поправка 

рачунарарске опреме у рачунарским и 

осталим кабинетима

50312000-5
Одржавање и поправак 

рачунарске опреме
2,900.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора
4124

8 Телекомуникационе услуге 64200000-8 Телекомуникационе услуге 2,300.00
Директни 

споразум
март април

Буџет Града

Приједора 4122

9 Услуге интернета 72400000-4 Услуге интернета 350.00
Директни 

споразум
март април

Буџет Града

Приједора 4122

УКУПНО (II УСЛУГЕ) 14,350.00

УКУПНО (I +II) 48,000.00



Р.бр.Предмет набавке
Шифра

ЈРЈН
Опис

Процијењен

а 

вриједност

са ПДВ-ом

Врста 

поступка

Оквирно 

вријеме 

почетка 

поступка

Оквирно 

вријеме 

закључе

ња 

Извор 

финансира

ња

Економски 

кодови

1
Услуге за снабдјевање електричном 

енергијом
09310000-5 Електрична енергија 3,190.00

Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. 

под д) ЗЈН БиХ  

изузећа од 

примјене одредби 

овог закона

2 Расходи за даљинско гријање 09324000-6 Даљинско гријање 36,900.00
Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. 

под д) ЗЈН БиХ  

изузећа од 

примјене одредби 

3
Услуга снабдјевања водом и 

канализационе услуге
65100000-4

Дистрибуција воде и 

повезане услуге
1,360.00

Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. 

под д) ЗЈН БиХ  

изузећа од 

примјене одредби 

овог закона

4 Услуга одвоза смећа 90512000-9 Услуге превоза отпада 2,560.00
Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. 

под д) ЗЈН БиХ  

изузећа од 

примјене одредби 

овог закона

5 Поштанске услуге 64110000-0 Поштанске услуге 440.00
Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. 

под д) ЗЈН БиХ  

изузећа од 

УКУПНО 44,450.00

Члан 4.

Ребаланс Плана може се вршити у току године ако дође до измјена буџета за текућу годину, у случају прерасподјеле средстава у току године у складу са 

утичу на измјену Плана.

Поступак измјене Плана исти је поступак за доношење Плана.

Члан 5.

чланом 10. одлуке о извршењу буџета Града Приједора за 2021. годину ("Службени гласник Града Приједора" број:6/2021), и осталих оправданих разлога који 



У складу са одредбама члана 17. став 2. Закона о јавним набавка БиХ, набавке из овог Плана набавки, чија је вриједност већа од вриједности утврђених 

Члан 6.

                                                              Предсједник Школског одбора

План набавке ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се у складу са расположивим средствима у буџету Јавне установе за 2021. годину.

у члану 14. став 1. Закона, биће објављена на званичној страници ЈУ Угоститељско-економске школе Приједор.



РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Угоститељско-економска школа

Ул. Вука  Караџића бр.16

Приједор

Члан 1.

врста поступка, почетак поступка и закључивање уговора, те извор финансирања свих предмета набавки за текућу годину.

Члан 2.

средњих школа Приједор ("Службени гласник Града Приједора" број:).

Члан 3.

Уговорни орган за ЈУ Угоститељско-економску школу Приједор је директор, а набавке које уговорни орган планира реализовати у складу са буџетом ове Јавне 

Број:    /2021

Датум:     .     .2021. године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Сл. гласник БиХ" бр. 39/14) и члана 19. Статута ЈУ Угоститељско-економске школе Приједор, 

дана _______.2021. на ___. сједници Школски одбор донио је:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планом јавних набавки за буџетску 2021. годину (у даљем тексту План) утврђени су: предмет набавке, CPV код (JRJN), опис, процијењена вриједност набавки,

За набавке из овог Плана планирана су средства у буџету Града Приједора за 2021. годину при потрошачкој јединици Јавних установа- Средства за финансирање 

број:6/2021), од 30.03.2021. године.

установе у 2021. години су:



Р.б

р.
Предмет набавке

Шифра

JРЈН
Опис

Процијењен

а 

вриједност

са ПДВ-ом

Врста 

поступка

Оквирно 

вријеме 

почетка 

поступка

Оквирно 

вријеме 

закључења 

уговора

Извор 

финансирања
Економски кодови

I РОБЕ

1.

Радна одјећа, радне рукавице, заштитна 

опрема, тренерке, спортске мајице, 

поклони и признања ученицима и 

радницима школе

18000000-9
Одјећа, обућа, пртљаг и 

прибор
930.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

5161

2.

Штампане књиге, школске књиге, 

приручници, књижевна дјела, техничке 

публикације, стручни часописи, службене 

новине, марке, обрасци чекова, 

штампарска тинта, папирни или картонски 

регистратори, рачуводствене књиге, блок 

признанице, школске свеске, блокови, 

дневници, матичне књиге, пословни 

обрасци, фасцикле, кошуљице за списе и 

остали штампани материјал

                                  

22000000-0  

22200000-2 

22113000-5 

22810000-1 

22830000-7 

22852100-8 

22820000-4 

Штампани материјал и 

сродни производи
2,300.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4123

3.

Опрема за фотокопирање и штампање, 

тонер за ласерске штампаче, тонер за 

фотокопир апарате, канцеларијске 

потрепштине (гумице за брисање, 

јастучићи за мастило, хемијске оловке, 

налив-перо, фломастери, маркери, 

оловке, печати, жигови, штамбиљи, 

коректори, огласне табле, самољепиве 

етикете и сл.), табле, вјешалице, папир за 

штампање, копир папир, коверте, 

распореди и остало.

                           

30100000-0 

30125120-8 

30192121-5 

30192125-3 

30192123-9 

30125110-5 

Канцеларијске машине, 

опрема и потрепштине 

осим рачунара, штампача 

и намјештаја

2,300.00
Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4123

ФОНД-01



4.

Персонални рачунари, преносиви 

рачунари, таблет рачунари, CPU, 

рачунарска опрема, монитори, штампачи, 

меморијски уређаји, хард дискови, флеш 

меморије, мрежни интерфејси, миш, 

тастатуре и остале потрепштине, 

угоститељска опрема

30231300-3 

30213300-8 

30237300-2 

39310000-8

Рачунарска опрема и 

потрепштине
1,000.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

5113

5.

Електричне сијалице (све врсте),  

свјетиљке, рефлектори, сигналне 

сијалице, флуоресцентне цијеви, 

компактне флуоросцентне сијалице, грла 

за сијалице и остале потрепштине

31500000-1
Расвјетна опрема и 

електричне свјетиљке
700.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4125

6.
Тоалетни папир, папирни брисачи за руке, 

папирне салвете
33760000-5

Тоалетни папир, 

марамице, пешкири и 

салвете

1,500.00
Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора
4123

7.

Освјеживач ваздуха, пасте и прашкови за 

чишћење, производи за чишћење, 

препарати за прање, детерџенти, 

средства за чишћење пода, средства за 

чишћење тоалета, аутоматски дозатор уа 

сапун)

39800000-0
Производи за чишћење и 

полирање
1,100.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4123

8 .
Дијелови оштећених клупа и столица, 

школске табле
39160000-1 Школски намјештај 500.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

5113

9.

Елеменати за ученичке радове и 

материјал за одржавање школског 

намјештаја

44191300-8  

44191000-5 

44316000-8

Иверица, дрво и жељезо 850.00
Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4125

10.
Лопте за одбојку,рукомет и 

кошарку,тракасте завјесе
37441700-8 Лопте за вјежбање 300.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

5161



11.

Плочице, малтер, линолеум, материјал за 

водоинсталације, материјал за гријање, 

ролетне, гарнишне, застори, главни 

канализациони водови, цјевовод, ПВЦ 

пјена, ексери, врата, оквир врата, улазна 

врата, противпожарна врата, роба од 

гвожђа, решетке, санитарни производи, 

славине, лавабои, заходске даске, 

заходске шкољке, заходски водокотлићи, 

турпије, одвијачи, сврдла, браве, кључеви, 

шарке, катанци, вији, подлошке, боијлери 

за воду, боје, лакови, китови, разрјеђивач, 

гипс, креда и остале потрепштине.

44000000-0 

31300000-9 

31532500-9 

31600000-2 

31651000-4 

31711400-7 

Грађевинске конструкције 

и материјали; помоћни 

производи у 

грађевинарству (осим 

електричних апарата), 

изолирана жица и кабал, 

покретачи за свјетиљке, 

електрична опрема и 

алати,изолир трака, 

вентили и цјеви

2,000.00
Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора

4125

12.
Стакло, фиберглас, абразивни производи 

(абразиви)
14800000-9

Разни неметални 

минерални производи
1,000.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора 4125

13. Гориво за потребе образовног процеса 09100000-0 Горива 100.00
Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора 4122

УКУПНО (I РОБЕ) 14,580.00

II УСЛУГЕ

1. Обавезно осигурање ученика и радника 66510000-8 Услуге осигурања 2,800.00
Директни 

споразум
август септембар

Буџет Града

Приједора 4127

2. Осигурање имовине школе 66515200-5
Услуге осигурања 

имовине
600.00

Директни 

споразум
август септембар

Буџет Града

Приједора

4127

3. Систематски преглед запослених 85140000-2 Разне здравствене услуге 2,000.00
Директни 

споразум
август септембар

Буџет Града

Приједора 4127

4. Процјена ризика за радна мјеста 90711100-5

Процјена ризика или 

опасности, осим за 

грађење

1,000.00
Директни 

споразум
фебруар април

Буџет Града

Приједора
4127

5.
Испитивање електричних и громобранских 

инсталација
73430000-5

Испитивање и 

оцјењивање
600.00

Директни 

споразум
фебруар април

Буџет Града

Приједора 4127

6. Поправка фотокопирних апарата 50313100-3
Услуге поправка 

фотокопирних уређаја
500.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора 4124

7.

Услуге одржавање и поправка 

рачунарарске опреме у рачунарским и 

осталим кабинетима

50312000-5
Одржавање и поправак 

рачунарске опреме
4,000.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора
4124



10.
Услуге репрезентације и организација 

манифестација
55000000-0

Услуге хотела, ресторана 

и трговине на мало
2,000.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора
4129

11.
Услуге штампања, копирања, увезивања и 

слично
79800000-2

Штампања и с тим 

повезане услуге
1800.00

Директни 

споразум
по потреби

Буџет Града

Приједора 4127

14. Телекомуникационе услуге 64200000-8 Телекомуникационе услуге 2,130.00
Директни 

споразум
март април

Буџет Града

Приједора 4122

15. Услуге интернета 72400000-4 Услуге интернета 350.00
Директни 

споразум
март април

Буџет Града

Приједора 4122

16. Провајдерске услуге 72410000-7 Провајдерске услуге 100.00
Директни 

споразум
октобар октобар

Буџет Града

Приједора

4122

17.
Услуге за снабдјевање електричном 

енергијом
09310000-5 Електрична енергија 3,190.00

Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. под д) 

ЗЈН БиХ  изузећа од 

примјене одредби овог 

закона

18. Расходи за даљинско гријање 09324000-6 Даљинско гријање 36,900.00
Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. под д) 

ЗЈН БиХ  изузећа од 

примјене одредби овог 

закона

19.
Услуга снабдјевања водом и 

канализационе услуге
65100000-4

Дистрибуција воде и 

повезане услуге
1,360.00

Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. под д) 

ЗЈН БиХ  изузећа од 

примјене одредби овог 

закона

20. Услуга одвоза смећа 90512000-9 Услуге превоза отпада 2,560.00
Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. под д) 

ЗЈН БиХ  изузећа од 

примјене одредби овог 

закона

22. Поштанске услуге 64110000-0 Поштанске услуге 440.00
Буџет Града

Приједора

Члан 10. став 1. под д) 

ЗЈН БиХ  изузећа од 

примјене одредби овог 

закона

УКУПНО (II УСЛУГЕ) 62,330.00

УКУПНО (I +II) 76,910.00

ФОНД-02



Р.бр.Предмет набавке
Шифра

ЈРЈН
Опис

Процијењен

а 

вриједност

са ПДВ-ом

Врста 

поступка

Оквирно 

вријеме 

почетка 

поступка

Оквирно 

вријеме 

закључе

ња 

уговора

Извор 

финансира

ња

Економски кодови

I РОБЕ

1 . Јаја 03142500-3 Јаја 650.00
Директни 

споразум
фебруар април

властита 

средства 
4124

2 . Риба 03311000-2 Риба 1,500.00
Директни 

споразум
по потреби

властита 

средства 4124

3 . Месо 15110000-2 Месо 5,000.00
Директни 

споразум
по потреби

властита 

средства 4124

4 . Воће,поврће -залеђено 15300000-1
Воће,поврће и сродно 

производи
1,500.00

Директни 

споразум
по потреби

властита 

средства 
4124

5. Воће,поврће-свјеже 15300000-1
Воће,поврће и сродно 

производи
1,000.00

Директни 

споразум
по потреби

властита 

средства 
4124

6 . Уља и масти 15400000-2
Живитињска и биљња 

уља и масти
1,000.00

Директни 

споразум
фебруар април

властита 

средства 4124

7 . Млијеко и млијечни производи 15500000-3 Млијечни производи 2,000.00
Директни 

споразум
фебруар април

властита 

средства 4124

8 . Пшенично брашно 15612100-2 Пшенично брашно 500.00
Директни 

споразум
фебруар април

властита 

средства 4124

9 . Хљеб 15811100-7 Хљеб 500.00
Директни 

споразум
фебруар април

властита 

средства 4124

10 . шећери 15831000-2
Шећер и сродни 

производи
1,000.00

Директни 

споразум
фебруар април

властита 

средства 4124

11 . тјестенине 15850000-1 Тјестенине 500.00
Директни 

споразум
фебруар април

властита 

средства 4124

12 . кафа и чај 15860000-4
Кафа, чај и сродни 

производи 
500.00

Директни 

споразум
по потреби

властита 

средства 4124

13 . зачин и зачинска средства 15870000-7
Зачини и зачинска 

средства
600.00

Директни 

споразум
фебруар април

властита 

средства 4124

14 .

Освјеживач ваздуха, пасте и прашкови за 

чишћење, производи за чишћење, 

препарати за прање, детерџенти, 

средства за чишћење пода SREDSTVA ZA 

ODRŽAVANJE ČISTOĆE

39800000-0
Производи за чишћење и 

полирање
500.00

Директни 

споразум

властита 

средства 

4123



15 .
Тоалетни папир, папирни брисачи за руке, 

папирне салвете
33760000-5

Тоалетни папир, 

марамице, пешкири и 

салвете

300.00 Директни 

споразум

по потреби
властита 

средства 
4123

16 . Угоститељска опрема 39312000-2
Опрема за припремање 

јела 500.00
Директни 

споразум
властита 

средства 5113

УКУПНО (I РОБЕ) 17,550.00

II УСЛУГЕ

1.
Разне здравствене услуге-санитарна 

обрада,узорковање хране
85140000-0

Разне здравствене услуге-

санитарна обрада
200.00

Директни 

споразум
по потреби властита 

средства 4127

УКУПНО (II УСЛУГЕ) 200.00

УКУПНО (I +II) 17,750.00

Члан 4.

Ребаланс Плана може се вршити у току године ако дође до измјена буџета за текућу годину, у случају прерасподјеле средстава у току године у складу са 

утичу на измјену Плана.

Поступак измјене Плана исти је поступак за доношење Плана.

Члан 5.

У складу са одредбама члана 17. став 2. Закона о јавним набавка БиХ, набавке из овог Плана набавки, чија је вриједност већа од вриједности утврђених 

Члан 6.

                                                              Предсједника Школског одбора

чланом 10. одлуке о извршењу буџета Града Приједора за 2021. годину ("Службени гласник Града Приједора" број:6/2021), и осталих оправданих разлога који 

у члану 14. став 1. Закона, биће објављена на званичној страници ЈУ Угоститељско-економске школе Приједор.

План набавке ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се у складу са расположивим средствима у буџету Јавне установе за 2021. годину.





5161 1,230.00

4123 7,200.00



4125 4,550.00

5113 1,500.00





SPOJITI UKOLIKO SE 

VRŠI KOD ISTOG 

DOBAVLJAČA, A NIJE 

GREŠKA NI DA 

OSTANE JER NE 

PRELAZI IZNOS 

DIREKTNOG 

SPORAZUMA

PREBACITI U POSEBNU TABELU 

JER SU IZUZEĆA



SPOJITI U JEDNU NABAVKU 

AKO SE VRŠI KOD ISTOG 

DOBAVLJAČA, A U UGOVORU 

NAVESTI DETALJNO ŠTA JE 

SVE PREDMET NABAVKE.



IZBACITI


