
План јавних набавки за 2017. годину 
Општинa Димитровград - Општинска управа

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 2017 30.01.2017

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

71.794.993

са ПДВ-ом

2017 70.294.993

добра 15.979.166

1.1.1 5
2017

5
2017

отворени 
поступак

5
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о енергетици (Сл. Гл. РС 57/2011, 80/2012-ИСПР, 93/2012 и 124/2012)
Процењена вредност утврђена је на основу потрошње електричне енергије за 2016. годину
интерни број поступка: 1Д/17; 

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)

9.000.000

По годинама: 
2017-7.500.000

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 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2018

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 из ранијих година као и актуелних цена на тржишту.
интерни број поступка: 2Д/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка лож уља3.333.333

По годинама: 
2017-3.333.333

Набавка лож уља 42123.333.333 4.000.000

1.1.3 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности и службених путовања у земљи и иностранству.
Процењена вредност утврђена је на основу утрошених количина горива у прошлој години.
интерни број поступка: 3Д/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка горива1.125.000

По годинама: 
2017-1.125.000

Набавка горива 62641.125.000 1.350.000

1.1.4 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Набавка се спроводи ради дотрајалости рачунарске опреме и омогућавања несметаног процеса рада.
Процењена вредност утврђена је на основу цена на тржишту.
интерни број поступка: 4Д/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка рачунарске опреме1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Набавка рачунарске опреме 51221.000.000 1.200.000
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1.1.5 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Услед инвестиционог улагања и уређења канцеларија потребно је извршити замену старијег намештаја.
Процењена вредност утврђена је на основу предрачуна и спецификације намештаја.
интерни број поступка: 5Д/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка намештаја за опремање 
канцеларија на II спрату зграде општине
520.833

По годинама: 
2017-520.833

Набавка намештаја за опремање 
канцеларија на II спрату зграде општине

5122520.833 625.000

1.1.6 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Наоснову налога саобраћајне инспекције услед дотрајалости и замене саобраћајних знакова потребно је набавити нове саобраћајне знаке као и 
извршити поправку хоризонталне сигнализације.
интерни број поступка: 6Д/17; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка и постављање вертикалне 
саобраћајне сигнализације и одржавање 
постојеће саобраћајне сигнализације

1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Набавка и постављање вертикалне 
саобраћајне сигнализације и одржавање 
постојеће саобраћајне сигнализације

42511.000.000 1.200.000

услуге 29.707.497

1.2.1 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Ради спровођења редовних активности потребно је предходно извршити геодетска снимања и обележавања.
Процењена вредност утврђена је на основу уговора из предходних година као и на основу испостављених рачуна.
интерни број поступка: 1У/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге геодетског снимања за потребе 
општине Димитровград
2.083.333

По годинама: 
2017-2.083.333

Услуге геодетског снимања за потребе 
општине Димитровград

42462.083.333 2.500.000

1.2.2 3
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

У току године потребно је одржавати јавну расвету, вршити замену светиљки и одржавати опрему у функционалном стању.
Процењена вредност утврђена је на основу уговора из предходних година као и на основу испостављених рачуна.
интерни број поступка: 2У/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Пружање услуге одржавања јавне расвете  
на територији општине Димитровград
1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Пружање услуге одржавања јавне расвете  
на територији општине Димитровград

42511.000.000 2.000.000

1.2.3 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Општина Димитровград јев 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 уговора из предходних година као и на основу испостављених рачуна за исте или сличне послове.
интерни број поступка: 3У/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге помоћи у кући4.258.333

По годинама: 
2017-4.258.333

Услуге помоћи у кући 47124.258.333 5.110.000

1.2.4 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Општина Димитровград јев одлуком о социјалној заштити успоставила дневне услуге у заједници -  Центар за хипо-рехабилитацију. Пружалац 
услуге социјалне заштите бира се путем јавне набавке.
Процењена вредност утврђена је на основу уговора из предходних година као и на основу испостављених рачуна за исте или сличне послове.
интерни број поступка: 4У/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге центра за хипорехабилитацију4.907.500

По годинама: 
2017-4.907.500

Услуге центра за хипорехабилитацију 47234.907.500 5.889.000
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1.2.5 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Према члану 39а ЗЈН-а.
Општина Димитровград јев 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 из предходних година као и на основу испостављених рачуна.
интерни број поступка: 5У/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге дневног боравка - играоница.6.708.333

По годинама: 
2017-6.708.333

Услуге дневног боравка - играоница. 47236.708.333 8.050.000

1.2.6 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

интерни број поступка: 6У/17; Остале напомене:

Осигурање домаћинства на подручју 
општине Димитровград.
1.425.000

По годинама: 
2017-1.425.000

Осигурање домаћинства на подручју 
општине Димитровград.

47291.425.000 1.500.000

1.2.7 3
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка се спроводи због потребе проширења зоне градско-грађевинског земљишта.
интерни број поступка: 7У/17; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Измена Плана генералне регулације ( ПГР-
а) Димитровграда
1.666.666

По годинама: 
2017-1.666.666

Измена Плана генералне регулације ( ПГР-
а) Димитровграда

51141.666.666 2.000.000

1.2.8 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Пре планиране измене ПГР-а потребно је изменити и просторни план општине.
интерни број поступка: 8У/17; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Измена просторног плана општине 
Димитровград
833.333

По годинама: 
2017-833.333

Измена просторног плана општине 
Димитровград

5114833.333 1.000.000

1.2.9 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Ради редовног похађања основне школе деца морају имати обезбеђен редован превоз
интерни број поступка: 9У/17; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Услуга превоза деце која су стално 
настањена у селима  Драговита и Трнски 
Одоровци који користе ванлинијски превоз

991.666

По годинама: 
2017-991.666

Услуга превоза деце која су стално 
настањена у селима  Драговита и Трнски 
Одоровци који користе ванлинијски превоз

4727991.666 1.190.000

1.2.10 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Потребно је у току године извршити годишње сервисирање службених возила
интерни број поступка: 10У/17; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Пружање услуге сервисирања возила у 
општинској управи
833.333

По годинама: 
2017-833.333

Пружање услуге сервисирања возила у 
општинској управи

4252833.333 1.000.000
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1.2.11 6
2017

7
2017

отворени 
поступак

11
2017

Набавка се спроводи у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 132/2014)
интерни број поступка: 11У/17; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат 
за извођење реконструкције канализационе 
мреже и пројекат  за грађевинску дозволу и 
пројекат за извођење изградње пречистача 
отпадних вода

5.000.000

По годинама: 
2017-5.000.000

Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат 
за извођење реконструкције канализационе 
мреже и пројекат  за грађевинску дозволу и 
пројекат за извођење изградње пречистача 
отпадних вода

51145.000.000 6.000.000

радови 26.108.330

1.3.1 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка се спроводи ради уређења канцеларија и просторија у згради општине
Процењена вредност одређена је достављеним предмером и предрачуном радова.
интерни број поступка: 1Р/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на инвестиционом одржавању 
просторија на II спрату зграде општине
1.916.666

По годинама: 
2017-1.916.666

Радови на инвестиционом одржавању 
просторија на II спрату зграде општине

42511.916.666 2.300.000

1.3.2 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Набавку је потребно спровести ради електрификације неосветљених подручја на територији општине.
Процењена вредност утврђена је на основу уговора из предходних година као и на основу испостављених рачуна, на основу анализе радова и 
пројекта.
интерни број поступка: 2Р/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на проширењу НН мреже708.333

По годинама: 
2017-708.333

Радови на проширењу НН мреже 5113708.333 850.000

1.3.3 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавку је потребно спровести ради електрификације неосветљених подручја на територији општине.
Процењена вредност утврђена је на основу уговора из предходних година као и на основу испостављених рачуна, на основу анализе радова и 
пројекта.
интерни број поступка: 3Р/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на прошђирењу јавне расвете708.333

По годинама: 
2017-708.333

Радови на прошђирењу јавне расвете 5113708.333 850.000

1.3.4 5
2017

5
2017

отворени 
поступак

12
2017

Набавка се спроводи ради  решавања проблема каналисања отпадних вода домаћинстава у селу Гојин Дол.
Процењена вредност утврђена је на основу пројеката .
интерни број поступка: 4Р/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Извођење радова на изградњи 
канализационе мреже у с. Гојин Дол
9.583.333

По годинама: 
2017-9.583.333

Извођење радова на изградњи 
канализационе мреже у с. Гојин Дол

51129.583.333 11.500.000
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1.3.5 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача.
Процењена вредност утврђена је на основу уговора из предходних година као и на основу испостављених рачуна.
интерни број поступка: 5Р/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Крпљење ударних рупа у граду и 
приградским насељима
2.500.000

По годинама: 
2017-2.500.000

Крпљење ударних рупа у граду и 
приградским насељима

42512.500.000 3.000.000

1.3.6 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка се спроводи ради одржавања локалних и махалских путева.
Процењена вредност утврђена је на основу уговора из предходних година као и на основу испостављених рачуна.
интерни број поступка: 6Р/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Извођење радова на одржавању и чишћењу 
локалних и махалских путева
4.166.666

По годинама: 
2017-4.166.666

Извођење радова на одржавању и чишћењу 
локалних и махалских путева

42514.166.666 5.000.000

1.3.7 6
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка се спроводи ради одржавања атарслих путева на територији општине
Процењена вредност утврђена је на основу уговора из предходних година као и на основу испостављених рачуна.
интерни број поступка: 7Р/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Извођење радова на одржавању атарских 
путева
2.500.000

По годинама: 
2017-2.500.000

Извођење радова на одржавању атарских 
путева

42512.500.000 3.000.000

1.3.8 6
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

интерни број поступка: 8Р/17; Остале напомене:

Извођење радова на уређењу Туристичко 
информативног центра -ТИЦ
1.191.666

По годинама: 
2017-1.191.666

Извођење радова на уређењу Туристичко 
информативног центра -ТИЦ

51131.191.666 1.430.000

1.3.9 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Набавка се спроводи ради отклањања атмосферске воде .
интерни број поступка: 9Р/17; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Извођење радова на атмосферској 
канализацији у ул. Лаза Лазаревић у 
Димитровграду

750.000

По годинама: 
2017-750.000

Извођење радова на атмосферској 
канализацији у ул. Лаза Лазаревић у 
Димитровграду

4251750.000 900.000

1.3.10 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Набавка сец спроводи из разлога безбедности становништва улице Г. Димитров
интерни број поступка: 10Р/17; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Извођење радова на санацији канала у ул. 
Георги Димитров
2.083.333

По годинама: 
2017-2.083.333

Извођење радова на санацији канала у ул. 
Георги Димитров

51132.083.333 2.500.000
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Место и датум: М.П.

Гајомир Ђорђевић

Овлашћено лице:

Наташа Каменов

Одговорно лице:
_______________________________
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