
План јавних набавки за 2016. годину 
Општина Димитровград

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 2016 19.01.2016
Измена број: 1/2016 12.04.2016
Измена број: 2/2016 01.07.2016

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

127.548.403

са ПДВ-ом

2016 134.906.736

добра 20.666.665

1.1.1 5
2016

5
2016

отворени 
поступак

5
2017

Набавка се спроводи у складу са аконом о енергетици (лужбени гласник РС 57/11,80/2012-ИСПР., 93/2012 И 124/2012
Процењена вредност утврђена је на основу потрошње електричне енергије за 2015 годуну.
интерни број поступка: 1Д/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије ( за потребе 
Општине Димитровград и за потребе јавне 
расвете на територији Општине 
Димитровград)

7.500.000

По годинама: 
2016-7.500.000

Набавка електричне енергије ( за потребе 
Општине Димитровград и за потребе јавне 
расвете на територији Општине 
Димитровград)

42127.500.000 9.000.000

1.1.2 10
2016

10
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у току зимске сезоне и у циљу пружања адекватних услова за рад.
Процењена вредност утврђена је на основу склопљених уговора за 2015. годину , као и на основу увида у актуелне цене различитих понуђача на 
тржишту.
интерни број поступка: 2Д/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка лож уља3.333.333

По годинама: 
2016-3.333.333

Набавка лож уља 42123.333.333 4.000.000

1.1.3 5
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности и службених путовања у земљи и иностранству.
Процењена вредност утврђена је на основу утрошених количина горива у предходној години.
интерни број поступка: 3Д/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка бензина1.125.000

По годинама: 
2016-1.125.000

Набавка бензина 42641.125.000 1.350.000
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1.1.4 2
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2016

Набавка се спроводи како би се обезбедила набавка возила  за потребе одвожења смећа из прихватно транзитног центра.
Процењена вредност утврђена је на основу средстава добијених из МДУЛС , и процене тржишта.
интерни број поступка: 4Д/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка возила за потребе прихватно 
транзитног центра.
1.791.666

По годинама: 
2016-1.791.666

Набавка возила за потребе прихватно 
транзитног центра.

47291.250.000 1.500.000
4729541.666 650.000

1.1.5 10
2016

10
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2016

Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања несметаног рада
Процењена вредност утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 5Д/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка сервера за потребе Општине 
Димитровград
833.333

По годинама: 
2016-8.333.333

Набавка сервера за потребе Општине 
Димитровград

5122833.333 1.000.000

1.1.6 5
2016

5
2016

отворени 
поступак

7
2016

Набавка се спроводи ради набавке санитетског возила за потребе Дома здравља Димитровград. Средства су обезбеђена од стране Јапанске 
амбасаде .
Процењена вредност утврђена је на основу понуда које су прикупљене од добављача који су способни да предметно добро испоруче.
интерни број поступка: 6Д/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка санитетског возила6.083.333

По годинама: 
2016-6.083.333

Набавка санитетског возила 51216.083.333 7.300.000

услуге 33.977.222

1.2.1 2
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се спроводи у циљу пружања угоститељских услуга за потребе општине у току текуће године.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе потрошње у предходној години.
интерни број поступка: 1У/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка угоститељских услуга у ресторану850.000

По годинама: 
2016-708.333

Набавка угоститељских услуга у ресторану 4237708.333 850.000

1.2.2 5
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

Набавка се спроводи ради осигурања домаћинстава на подручју општине Димитровград.
Процењена вредност утврђена је на основу склопљених уговора са осигуравајућим кућама у протеклој години.
интерни број поступка: 2У/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање домаћинстава на подручју 
општине Димитровград
1.619.048

По годинама: 
2016-1.619.048

Осигурање домаћинстава на подручју 
општине Димитровград

47291.619.048 1.700.000

1.2.3 2
2016

2
2016

отворени 
поступак

2
2017

Општина Димитровград је одлуком о социјалној заштити успоставила дневне услуге у заједници- Центар за хип-рехабилитацију. Пружалац услуге 
социјалне заштите бира се путем јавне набавке.
Процењена вредност утврђена је на основу уговора из предходних година који су склопљени за исте иле сличне услуге.
интерни број поступка: 3У/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге центра за хипо-рехабилитацију4.166.667

По годинама: 
2016-4.166.667

Услуге центра за хипо-рехабилитацију 47234.166.667 5.000.000
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1.2.4 2
2016

2
2016

отворени 
поступак

2
2017

Општина Димитровград је одлуком о социјалној заштити успоставила дневне услуге у заједници-Дневни боравак. Пружалац услуге социјалне 
заштите бира се путем јавне набавке.
Процењена вредност утврђена је на основу уговора који су склопљени у предходним годинама за исте или сличне услуге.
интерни број поступка: 4У/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге дневног боравка-играоница.6.916.667

По годинама: 
2016-6.916.667

Услуге дневног боравка-играоница. 47236.916.667 8.300.000

1.2.5 4
2016

5
2016

отворени 
поступак

5
2017

Уговором о наменским трансферима закљученим са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 400-401/16-II од 
23.03.2016.(401-00-483-95/2016-09)  и доношењем решења о увећању апропријације бр.400-487/16-II од 04.04.2016. повећава се износ јавне 
набаваке за 1.711.409 динара са падв-ом.
Општина Димитровград је одлуком о социјалној заштити успоставила дневне услуге у заједници - Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и 
помоћ у кући за стара и изнемогла лица. Пружалац услуге социјалне заштите бира се путем јавне набавке.
Процењена вредност утврђена је на основу склопљених уговора из предходних година за исте или сличне послове.
интерни број поступка: 5У/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 1/2016; усвојена: 12.04.2016; план: Годишњи план јавних набавки 2016 од 19.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уговором о наменским трансферима закљученим са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 400-401/16-II од 23.03.2016.(401-00-483-
95/2016-09)  и доношењем решења о увећању апропријације бр.400-487/16-II од 04.04.2016. повећава се износ јавне набаваке за 1.711.409 динара са падв-ом.

Услуге помоћи у кући6.009.507

По годинама: 
2016-6.009.507

Услуге помоћи у кући 47294.583.333 5.500.000
47291.426.174 1.711.409

1.2.6 5
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

У току године потребно је одржавати јавну расвету, вршити замену светиљки и одржавати опрему у функционалном стању.
Процењена вредност утврђена је на основу података из уговора који су склопљени предходних година.
интерни број поступка: 6У/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Пружање услуге одржавања јавне расвете 
на територији општине Димитровград
1.250.000

По годинама: 
2016-1.250.000

Пружање услуге одржавања јавне расвете 
на територији општине Димитровград

42121.250.000 1.500.000

1.2.7 2
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2017

Ради спровођења редовних активности предузећа потребно је предходно извршити геодетска снимања и обележавања.
Процењена вредност утврђена је на основу тржишних цена понуђача и на основу склопљених уговора из предходне године.
интерни број поступка: 7У/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге геодетског снимања за потребе 
општине Димитровград
8.333.333

По годинама: 
2016-8.333.333

Услуге геодетског снимања за потребе 
општине Димитровград

42468.333.333 1.000.000

1.2.8 10
2016

10
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања несметаног рада, санације и чишћења лагуна од наталожених отпадних материја.
Процењена вредност утврђена је на основу Програма за коришћење средстава управљање заштитом животне средине
интерни број поступка: 8У/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Пружање услуга на санацији и чишћењу 
пречишћавача отпадних вода (санација 
лагуна) -  II фаза

3.332.000

По годинама: 
2016-3.332.000

Пружање услуга на санацији и чишћењу 
пречишћавача отпадних вода (санација 
лагуна) -  II фаза

42463.332.000 3.998.400

Страна 3 од 6Датум штампе: 11.07.2016 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.9 1
2016

1
2016

конкурс за дизајн 12
2016

Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања радио и телевизијског преноса седница Скупштине општине Димитровград.
интерни број поступка: 9У/16; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Пружање услуге радио и телевизијског 
преноса седница скупштине општине
1.500.000

По годинама: 
2016-1.500.000

Пружање услуге радио и телевизијског 
преноса седница скупштине општине

48191.500.000 1.800.000

радови 72.904.516

1.3.1 6
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Набавка се спроводи ради уређења просторија у подруму зграде општине Димитровград у којима је смештен котао за грејање као и целокупна 
архива општине.
Процењена вредност утврђена је на основу сличних радова који су изведени на згради општине у предходној години.
интерни број поступка: 1Р/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Уређење подрумских просторија у згради 
општине Димитровград
1.250.000

По годинама: 
2016-1.250.000

Уређење подрумских просторија у згради 
општине Димитровград

42511.250.000 1.500.000

1.3.2 6
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Набавку је потребно спровести ради електрификације неосветљених подручја на територији општине Димитровград.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе радова и тржишних цена.
интерни број поступка: 2Р/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на проширењу НН мреже833.333

По годинама: 
2016-833.333

Радови на проширењу НН мреже 4212833.333 1.000.000

1.3.3 3
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Радови се спроводе ради ради електрификације неелектрифицираних подручја на територији општине димитровград
Процењена вредност утврђена је на основу анализе радова и цена на тржишту.
интерни број поступка: 3Р/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на проширењу јавне расвете833.333

По годинама: 
2016-833.333

Радови на проширењу јавне расвете 4212833.333 1.000.000

1.3.4 6
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2016

Набавка се спроводи ради санације, одржавања и уређивања сеоских гробних парцела.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена на тржишту и на основу склопљних уговора и испостављених фактура из предходне 
године.
интерни број поступка: 4Р/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање и санација сеоских гробља416.666

По годинама: 
2016-416.666

Одржавање и санација сеоских гробља 4251416.666 500.000

1.3.5 3
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Набавка се спроводи ради одржавања локалних и махалских путева.
Процењена вредност утврђена је на основу цена из уговора који су склопљени у предходним годинама.
интерни број поступка: 5Р/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Извођење радова на чишћењу и одржавању 
локалних и махалских путева
3.333.333

По годинама: 
2016-3.333.333

Извођење радова на чишћењу и одржавању 
локалних и махалских путева

42513.333.333 4.000.000
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1.3.6 8
2016

10
2016

отворени 
поступак

11
2016

Набавка се спроводи у циљу уређења радне зоне како би се обезбедили услови за изградњу објеката пословне намене
Процењена вредност утврђена је на основу пројектне документације .
интерни број поступка: 6Р/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2/2016; усвојена: 01.07.2016; план: Годишњи план јавних набавки 2016 од 19.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Друга измена плана јавних набавки условљена је доношењем Одлуке о измени и допуни буџета за 2016. годину број 06-66/2016-I/4-4 од 17.06.2016. године. Измене и 
допуне су урађене да би се у приходном делу у плану прихода буџета испланирала средства у текућим трансферима због доделе наменског трансфера од стране буџета Р. Србије на 
име Пројекта изградње прве фазе саобраћајне инфраструктуре, водовода и канализације и изградње средњенапонских електроенергетских инсталација трафостаница у Радној Зони  
"Белеш" у Димитровграду. Разлог за доношење  Одлуке о измени и допуни буџета за 2016. годину број 06-66/2016-I/4-4 од 17.06.2016. године је приоритет дефинисан Стратегијом 
одрживог развоја Општине Димитровград 2010-2019 у делу Акционог плана за спровођење Стратегије, који се односи на Привредни развој где је наведен Пројекат успостављања 
технолошког парка Белеш - инфраструктурно опремање парцела.
Одликом о финансирању пројекта инфраструктурног опремања Радне Зоне Белеш, директно се доприноси остварењу циљева општине Димитровград према Стратегији.

Извођење радова на изградњи 
инфраструктуре, водовода, канализације и  
саобраћајнице у РЗ Белеш.

64.237.851

По годинама: 
2016-64.237.851

Извођење радова на изградњи 
инфраструктуре, водовода, канализације и  
саобраћајнице у РЗ Белеш.

51136.855.000 8.226.000
511357.382.857 68.859.422

1.3.7 2
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2016

Набавка се спроводи како би се омогућили услови за даљу изградњу Центра за мигранте у Димитровграду.
Процењена вредност утврђена је на основу цена радова коју су изведени у предходној години.
интерни број поступка: 7Р/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Извођење радова ма комуналном и 
инфраструктурном опремању подлоге до 
коте 0.0 за прихват и даљу монтажу објекта 
за Центар за мигранте на територији 
општине Димитровград.

2.000.000

По годинама: 
2016-2.000.000

Извођење радова ма комуналном и 
инфраструктурном опремању подлоге до 
коте 0.0 за прихват и даљу монтажу објекта 
за Центар за мигранте на територији 
општине Димитровград.

47292.000.000 2.400.000
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Место и датум: М.П.

Владица Димитров

Овлашћено лице:

Наташа Каменов

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1/2016; усвојена: 12.04.2016; план: Годишњи план јавних набавки 2016 од 19.01.2016
Измена плана врши се након потписивања уговора о наменским трансферима закљученим са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 400-401/16-II ОД 23.03.2016.(401-
00-483-95/2016-09)  и доношења решења о увећању апропријације бр.400-487/16-II од 04.04.2016.

Измена број: 2/2016; усвојена: 01.07.2016; план: Годишњи план јавних набавки 2016 од 19.01.2016
Друга измена плана јавних набавки условљена је доношењем Одлуке о измени и допуни буџета за 2016. годину број 06-66/2016-I/4-4 од 17.06.2016. године. Измене и допуне су урађене да би се у 
приходном делу у плану прихода буџета испланирала средства у текућим трансферима због доделе наменског трансфера од стране буџета Р. Србије на име Пројекта изградње прве фазе 
саобраћајне инфраструктуре, водовода и канализације и изградње средњенапонских електроенергетских инсталација трафостаница у Радној Зони  "Белеш" у Димитровграду. Разлог за доношење  
Одлуке о измени и допуни буџета за 2016. годину број 06-66/2016-I/4-4 од 17.06.2016. године је приоритет дефинисан Стратегијом одрживог развоја Општине Димитровград 2010-2019 у делу Акционог 
плана за спровођење Стратегије, који се односи на Привредни развој где је наведен Пројекат успостављања технолошког парка Белеш - инфраструктурно опремање парцела.
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