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Број: 01/0518-2/21 
Дана: 4.1.2021. године 

 

На основу члана 7. став 2. и члана 25. став 3. Закона о ревизији јавног сектора Републике 

Српске (Службени гласник Републике Српске бр: 98/05 и 20/14) главни ревизор након 

консултација са замјеником главног ревизора, доноси 

 

 

ПЛАН НАБАВКИ 

Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2021. годину 

 

Планом набавки Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за            

2021. годину обухваћене су набавке роба, услуга и радова, чије планирање треба да буде у 

функцији најефикаснијег начина коришћења јавних средстава, те обезбјеђења праведне и 

активне конкуренције међу потенцијалним понуђачима. 

Одлуку о покретању поступка набавке, а на основу исказаних потреба организационих 

јединица Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, доноси главни ревизор. 

Одлуком се одређује врста поступка који ће се провести као и критеријуми за додјелу уговора. 

У складу са Законом о јавном набавкама БиХ (Службени гласник БиХ број: 39/14), 

вриједност набавке процјењује Главна служба за ревизију као уговорни орган, те на основу те 

процјене одређује која ће се врста поступка провести. Процијењена вриједност се исказује без 

ПДВ-а. 

Уколико је процијењена вриједност набавке, једнака или већа од 50.000,00 КМ у случају 

набавке роба и услуга или 80.000,00 КМ за извођење радова, поступак додјеле уговора проводи 

се по правилима утврђеним у Закону о јавним набавкама БиХ (отворени поступак, ограничени 

поступак, преговарачки поступак са објављивањем обавјештења и преговарачки поступак без 

објављивања обавјештења и конкурс за израду идејног рјешења или такмичарски дијалог). 

Када је процијењена вриједност набавке испод напријед наведених износа примјењују 

се правила утврђена у Закону о јавним набавкама БиХ (Конкурентски захтјев за достављање 

понуда и директни споразум). 

За набавку роба, услуга или радова чија је укупна вриједност, на годишњем нивоу, 

процијењена од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске  једнака или мања 

од 6.000 КМ, примјењује се поступак директног споразума. 

За набавку услуге из Анекса II. дио Б Закона о јавним набавкама примјењиваће се 

Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. дио Б Закона о јавним 

набавкама. 

 Врсте поступка о набавци роба, услуга и радова које се планирају провести у 2021. 

години,  у складу са Законом о јавним набавкама БиХ су: 



- Отворени поступак (1)  

- Конкурентски захтјев за достављање понуда (2) 

- Директни споразум (3) 

- Поступак у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. 

дио Б  Закона о јавним набавкама (4). 

 

Главна служба за ревизију као уговорни орган може одлучити да проведе и неку другу врсту 

поступка набавке предвиђене Законом о јавном набавкама БиХ, уколико се за тим укаже 

потреба и уколико буду испуњени законом прописани услови за провођење те врсте поступка. 

Набавку робе и услуга у 2021. години, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике 

Српске вршиће према процјењеној вриједности и динамици, како слиједи у табеларном приказу: 

 






