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ПЛАН НАБАВКИ РОБА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2018. ГОДИНУ
На основу члана 16. Правилника о јавним набавкама К.П.''Парк''а.д. Мркоњић Град, а на
приједлог општег и техничког сектора (одјељења водовода, механизације и чистоће) и анализе
набавки у 2015,2016 и 2017.години,у складу Законом о јавним набавкама БиХ предложе се
следећи План набавке за 2018.годину.
План набавке је сачињен на основу анализе потрошње из претходне 3 године,као и
увидом у актуелне цијене различитих понуђача преко интернета.
1) План набавке материјала и услуга:
У износима за:
одјељење водовода (водоводни материјал и набавка пумпи).........................75.000,00 КМ
одјељење механизације (гориво, мазива, филтери, резервни дијелови за возила, гуме и
технички прегледи возила).................................................................................88.500,00 КМ
одјељење чистоће (јавна хигијена, алати и резервни дијелови).......................6.000,00 КМ
општи сектор (осигурање имовине и лица, канцеларијски материјал, штампање
образаца,ХТЗ-опрема,средства за дезинфекцију и контролу воде)...............24.300,00 КМ
остале набавке (крпљење и асфалтирање ударних рупа и јаловина,грађевински
материјал,остали материјал,...................... ........................................................16.000,00 КМ
Електрична енергија,телекомуникације,поштанске услуге, остале режијске
услуге....................................................................................................................36.000,00 КМ
Набавка два полутеретна возила(путара)..........................................................30.000,00 КМ
Реконструкција управне зграде предузећа(фасада, изолација и столараија).50.000,00 КМ
Пећ за централно гријање на пелет са пратећом опремом.................................6.000,00 КМ

2) План рекламе и пропаганде:
Рекламни новогодишњи материјал и рекламни панои у износу.......................4.000,00 КМ
3) Остале робе и услуге:
У току године предвиђа се ( набавка огрева,цвијећа,остало)............................8.000,00 КМ
Ревизија финансијских извјештаја........................................................................3.800,00 КМ
Закуп пословних просторија(складишног и паркинг прстора)........................12.000,00 КМ
Укупне набавке према процјени за 2018. годину без ПДВ-а, износе 359.600,00 КМ
Поступак набавка за горе наведене робе и услуге врши се на почетку година и у токи
године , а испорука се изводи по потреби сукцесивно у току године.Плаћање се врши након
испоруке робе и испостављене фактуре, према уговору.
У складу са Законом о јавним набавкам,предузеће ће примјењивати различите поступке
за сваку јавну набавку,а у складу са Законом.
Табеларно ће бити приказано за које набавке се односи ЗЈН,а за које набавке није
потребно промјењивати поменути закон.
Набавке чији износ не прелазе вриједносне разреде користиће се ''директан споразум''
износ тог вриједносног разреда износи 6.000,00 КМ.
Све остале непредвиђене набавке и набавке материјала које су потребне за извођење
радова на изградњи водоводне мреже и набавке предвиђене планом инвестиција који усваја
Скупштина акционара, проводити ће се се по потребама у току 2018.године, а уз доношење
посебне одлуке директора и сагласност Надзорног одбора.
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