
План набавки за 2019. годину 
Општинa Димитровград - Општинска управа

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2019 годину 15.01.2019
Измена број: 404-2/2019-16/1 15.04.2019
Измена број: 404-2/2019-14/2 20.06.2019
Измена број: 404-2/2019-14/3 18.07.2019
Измена број: 404-2/2019-14/4 26.07.2019
Измена број: 404-2/2019-14/5 09.09.2019
Измена број: 404-2/2019-14/6 23.10.2019
Измена број: 404-2/2019-14/7 28.11.2019

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

377.062.883

са ПДВ-ом

2019 367.479.550

2020 125.000

5114 11.383.333

добра 31.283.577

1.1.1 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

8
2019

интерни број поступка: 1Д/19; Остале напомене:

Набавка и уградња добара за успостављање 
интегрисаног система техничке заштите на 
тењриторији општине Димитровград- II фаза

12.000.000

По годинама: 
2019-12.000.000

Набавка и уградња добара за успостављање 
интегрисаног система техничке заштите на 
тењриторији општине Димитровград- II фаза

512212.000.000 14.400.000

1.1.2 4
2019

5
2019

отворени 
поступак

6
2020

интерни број поступка: 2Д/19; Остале напомене:

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

10.000.000

По годинама: 
2019-10.000.000

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

421210.000.000 12.000.000

1.1.3 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 3Д/19; Остале напомене:

Набавка лож уља2.083.333

По годинама: 
2019-2.083.333

Набавка лож уља 42122.083.333 2.500.000
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1.1.4 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

интерни број поступка: 5Д/19; Остале напомене:

Набавка ваге за мерење осовинског 
оптерећења за контролу превоза тереза на 
територији општине Димитровград

750.000

По годинама: 
2019-750.000

Набавка ваге за мерење осовинског 
оптерећења за контролу превоза тереза на 
територији општине Димитровград

5128750.000 900.000

1.1.5 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 5Д/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06-116/2018-17/27-8 од 21.12.2018.год. Обезбеђена су средства за одржавање јавне расвете на територији 
општине Димитровград.

Одржавање јавне расвете на територији 
општине Димитровград
1.116.000

По годинама: 
2019-1.116.000

Одржавање јавне расвете на територији 
општине Димитровград

42511.116.000 1.340.000

1.1.6 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

интерни број поступка: 6Д/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Након потписивања уговора о донацији између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге и Општине Димитровград, број уговора 400-1042/2018-16 од 
18.10.2018г.обезбеђена су средства за набавку намештаја за просторије у СЦ Парк

Набавка намештаја за потребе просторија у 
СЦ Парк.
581.900

По годинама: 
2019-581.900

Набавка намештаја за потребе просторија у 
СЦ Парк.

5114581.900 698.280

1.1.7 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 7Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/2; усвојена: 20.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се ЈН за набавку добара (увођење Е- система у рад скупштине) након потписивања уговора МДУЛС и Општине Димитровград, број уговора 400-402/2019-16 од 
22.04.2019.г.

Набавка и уградња електронске опреме за 
увођење е-система у рад СО Димитровград
3.785.678

По годинама: 
2019-3.785.678

Набавка и уградња електронске опреме за 
увођење е-система у рад СО Димитровград

51223.785.678 4.542.814

1.1.8 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 8Д/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додају се средства за реализацију ЈНМВ Набавка намештаја за Центар за развој омладинског спорта

Набавка намештаја за Центар за развој 
омладинског спорта
550.000

По годинама: 
2019-550.000

Набавка намештаја за Центар за развој 
омладинског спорта

5114550.000 660.000

1.1.9 12
2019

12
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

интерни број поступка: 9; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка ЈНМВ у план набавки

Набавка горива416.666

По годинама: 
2019-416.666

Набавка горива 4264416.666 500.000
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услуге 51.428.872

1.2.1 1
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 1У/19; Остале напомене:

Помоћ у кући за стара и изнемогла лица6.000.000

По годинама: 
2019-6.000.000

Помоћ у кући за стара и изнемогла лица 47123.333.333 4.000.000
47122.666.667 3.200.000

1.2.2 1
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 2У/19; Остале напомене:

Услуге Центра за хипорехабилатацију4.708.333

По годинама: 
2019-4.708.333

Услуге Центра за хипорехабилатацију 47124.708.333 5.650.000

1.2.3 1
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

интерни број поступка: 3У/18; Остале напомене:

Услуге социјалне заштите- Инклузивна 
радионица
6.250.000

По годинама: 
2019-6.250.000

Услуге социјалне заштите- Инклузивна 
радионица

47236.250.000 7.500.000

1.2.4 1
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 4У/18; Остале напомене:

Помоћ у кући за младе4.000.000

По годинама: 
2019-4.000.000

Помоћ у кући за младе 47234.000.000 4.800.000

1.2.5 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

интерни број поступка: 5У/19; Остале напомене:

Осигурање домаћинства на подручју 
општине Димитровград
1.428.571

По годинама: 
2019-1.428.571

Осигурање домаћинства на подручју 
општине Димитровград

47291.428.571 1.500.000

1.2.6 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 6Д/19; Остале напомене:

Геодетска снимања за потребе општине 
Димитровград
1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Геодетска снимања за потребе општине 
Димитровград

42461.250.000 1.500.000

1.2.7 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 7У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се назив јавне набавке. У свему осталом подаци остају ист.

Пружање услуге израде Плана детаљне 
регулације Услужног центра Градина
са стратешком проценом утицаја на животну 
средину

1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Пружање услуге израде Плана детаљне 
регулације Услужног центра Градина
са стратешком проценом утицаја на животну 
средину

51141.250.000 1.500.000

1.2.8 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 8У/19; Остале напомене:

Израда измене плана генералне регулације 
(ПГР-а) Димитровграда
1.416.000

По годинама: 
2019-1.416.000

Израда измене плана генералне регулације 
(ПГР-а) Димитровграда

51141.416.000 1.700.000
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1.2.9 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 9У/19; Остале напомене:

Измена плана детаљне регулације 
индустријске зоне Белеш у општини 
Димитровград

1.597.185

По годинама: 
2019-1.597.185

Измена плана детаљне регулације 
индустријске зоне Белеш у општини 
Димитровград

51141.437.466 1.724.960
5114159.719 191.662

1.2.10 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

интерни број поступка: 10У/19; Остале напомене:

Пружање услуге обезбеђења објеката 
општине Димитровград
3.416.666

По годинама: 
2019-3.416.666

Пружање услуге обезбеђења објеката 
општине Димитровград

42493.416.666 4.100.000

1.2.11 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

интерни број поступка: 11У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/4; усвојена: 26.07.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Мења се план набавки из разлога спровођења поступка ЈНМВ Покретање едукативног центра и реализација додатних програмских садржаја каравана "Изађи ми на теглу". 
Средства су обезбеђена Решењем из текуће резерве број 400-662/19-16 од 26.07.2019 на износ од 42.000,00 динара и Решењем о промени апропријације број 400-663/19-16 од 
26.07.2019.

 Покретање едукативног центра и 
реализација додатних програмских садржаја 
каравана "Изађи ми на теглу".

833.333

По годинама: 
2019-833.333

 Покретање едукативног центра и 
реализација додатних програмских садржаја 
каравана "Изађи ми на теглу".

4239798.333 958.000
423935.000 42.000

1.2.12 10
2019

10
2019

отворени 
поступак

4
2020

интерни број поступка: 12У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06—106/2019-17/33-2 од 18.10.2019.год. обезбеђују се средства за 
вршење надзора

Вршење надзора над извођењем радова 
санације на објекту гимназије у 
Димитровграду

3.150.000

По годинама: 
2019-3.150.000

Вршење надзора над извођењем радова 
санације на објекту гимназије у 
Димитровграду

51143.150.000 3.780.000

1.2.13 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 13У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се поступак ЈНМВ, односно мења се врста поступка.

План заштите и спасавања за општину 
Димитровград
500.000

По годинама: 
2019-500.000

План заштите и спасавања за општину 
Димитровград

4249500.000 600.000
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1.2.14 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 14У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план набавки доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06—106/2019-17/33-2 од 
18.10.2019.год. и преносом трансфера од стране Министарства за рад , запошљавање, борачка и социјална питања.

Помоћ у кући за стара лица у руралним 
срединама општине Димитровград
2.000.000

По годинама: 
2019-2.000.000

Помоћ у кући за стара лица у руралним 
срединама општине Димитровград

47122.000.000 2.000.000

1.2.15 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

интерни број поступка: 15У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план набавки након доношења Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06—106/2019-17/33-2 од 18.10.2019.год.

Гедетска снимања за потребе општине 
Димитровград- II део
1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Гедетска снимања за потребе општине 
Димитровград- II део

42461.666.666 2.000.000

1.2.16 10
2019

11
2019

отворени 
поступак

4
2020

интерни број поступка: 16У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06—106/2019-17/33-2 од 18.10.2019.год.

Израда пројектнотехничке документације за 
водоснабдевање села у општини 
Димитровград

2.416.666

По годинама: 
2019-2.416.666

Израда пројектнотехничке документације за 
водоснабдевање села у општини 
Димитровград

51142.416.666 2.900.000

1.2.17 12
2019

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

интерни број поступка: 17У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне на територији општине Димитровград за 2019. год.

Израда подземног катастра канализационе 
мреже- II фаза
4.166.666

По годинама: 
2019-4.166.666

Израда подземног катастра канализационе 
мреже- II фаза

42494.166.666 5.000.000

1.2.18 12
2019

1
2020

отворени 
поступак

3
2020

интерни број поступка: 18У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се јавна набавка у отвореном поступку за спровођење надзора над извођењем радова.

Надзор над успостављањем интегрисаног 
система техничке заштите
125.000

По годинама: 
2020-125.000

Надзор над успостављањем интегрисаног 
система техничке заштите

5114125.000 150.000

1.2.19 12
2019

1
2020

отворени 
поступак

3
2020

интерни број поступка: 19У/19; Остале напомене:

Надзор над извођењем радова на 
функционалном осветљењу споменика 
Паметник и цркви

166.666

По годинама: 
2019-166.666

Надзор над извођењем радова на 
функционалном осветљењу споменика 
Паметник и цркви
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1.2.20 12
2019

1
2020

отворени 
поступак

3
2020

интерни број поступка: 20У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план

Пројекат за реконструкцију локалног пута од 
раскрснице за С. Бребевница преко Мазгош-
Мојинци до државог пута II A број 221

375.000

По годинама: 
2019-375.000

Пројекат за реконструкцију локалног пута од 
раскрснице за С. Бребевница преко Мазгош-
Мојинци до државог пута II A број 221

5114375.000 450.000

1.2.21 12
2019

1
2020

отворени 
поступак

3
2020

интерни број поступка: 21У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план

Пројекат за изградњу потпорног зида у ул. 
Сутјеска - Нешково
166.666

По годинама: 
2019-166.666

Пројекат за изградњу потпорног зида у ул. 
Сутјеска - Нешково

5114166.666 200.000

1.2.22 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

интерни број поступка: 22У/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка услуге превоза на територији општине Димитровград

Пружање услуге превоза на територији 
општине Димитровград
4.545.454

По годинама: 
2019-4.545.454

Пружање услуге превоза на територији 
општине Димитровград

47294.545.454 5.000.000

радови 294.350.434

1.3.1 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

интерни број поступка: 1Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/2; усвојена: 20.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се поступак, мења се назив јавне набавке, а средсва се смањују

Извођење радова на инвестиционом 
одржавању просторија на I и II спрату зграде 
општине

2.916.666

По годинама: 
2019-2.916.666

Извођење радова на инвестиционом 
одржавању просторија на I и II спрату зграде 
општине

42512.916.666 3.500.000
4251-2.916.666 -3.500.000

1.3.2 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

интерни број поступка: 2Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Доношење скупштинске одлуке о додели искључивог права  за обављање делатности пружања услуга број 06-51/15-I/31-4 од 29.04.2015.

Радови на санацији канала у улици Г. 
Димитров
2.145.833

По годинама: 
2019-2.145.833

Радови на санацији канала у улици Г. 
Димитров

51132.145.833 2.575.000
5113-2.145.833 -2.575.000
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1.3.3 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 3Р/19; Остале напомене:

Крпљење ударних рупа на територији 
општине Димитровград
1.916.666

По годинама: 
2019-1.916.666

Крпљење ударних рупа на територији 
општине Димитровград

42511.916.666 2.300.000

1.3.4 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

интерни број поступка: 4Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Доношење скупштинске одлуке о додели искључивог права ЈП Комуналац Димитровград за обављање делатности пружања услуга летњег одржавања путева на 
тер.општине Димитровград број 06-41/2019-17/29-4 од 25.04.2019.

Летње одржавање путева на територији 
општине Димитровград
1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Летње одржавање путева на територији 
општине Димитровград

42511.666.666 2.000.000
4251-1.666.666 -2.000.000

1.3.5 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

интерни број поступка: 5Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Доношење скупштинске одлуке о додели искључивог права  за обављање делатности пружања услуга број 06-51/15-I/31-4 од 29.04.2015.

Одржавање локалних и махалских путева4.083.333

По годинама: 
2019-4.083.333

Одржавање локалних и махалских путева 42514.083.333 4.900.000
4251-4.083.333 -4.900.000

1.3.6 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

12
2019

интерни број поступка: 6Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Смањује се вредност набавке

Радови на изградњи канализационе мреже у 
с. Гојин Дол
4.583.333

По годинама: 
2019-4.583.333

Радови на изградњи канализационе мреже у 
с. Гојин Дол

51129.583.333 11.500.000
5112-5.000.000 -6.000.000

1.3.7 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

интерни број поступка: 7Р/19; Остале напомене:

Извођење радова на инфраструктурном 
опремању парцеле у РЗ Белеш
1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Извођење радова на инфраструктурном 
опремању парцеле у РЗ Белеш

51121.666.666 2.000.000

1.3.8 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

10
2019

интерни број поступка: 8Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Решењем су обезбеђена додатна средства у износу од 1.500.000,00 на име извођења радова на реконструкцији платоа испред Дома културе у Димитровграду.

Извођење радова на партерном уређењу 
испред Це нтра за културу
6.250.000

По годинама: 
2019-6.250.000

Извођење радова на партерном уређењу 
испред Це нтра за културу

51132.262.107 2.714.529
51132.737.893 3.285.471

51131.250.000 1.500.000
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1.3.9 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

10
2019

интерни број поступка: 9Р/19; Остале напомене:

Извођење радова на реконструкцији и 
адаптацији трибина са пратећим 
просторијама у СЦ Парк у Димитровград

16.100.000

По годинама: 
2019-16.100.000

Извођење радова на реконструкцији и 
адаптацији трибина са пратећим 
просторијама у СЦ Парк у Димитровград

511413.670.510 16.404.612
51142.429.490 2.915.388

1.3.10 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

интерни број поступка: 10Р/19; Остале напомене:

Изградња водоводне мреже у селу Жељуша1.916.666

По годинама: 
2019-1.916.666

Изградња водоводне мреже у селу Жељуша 51121.916.666 2.300.000

1.3.11 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 11Р/19; Остале напомене:

Извођење радова на канализационој мрежи 
Г. Белеш
4.166.666

По годинама: 
2019-4.166.666

Извођење радова на канализационој мрежи 
Г. Белеш

51124.166.666 5.000.000

1.3.12 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

интерни број поступка: 12Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се назив јавне набавке. У свему осталом подаци остају непромењени.

Извођење радова на уређењу корита 
Погановске реке.
1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Извођење радова на уређењу корита 
Погановске реке.

51131.666.666 2.000.000

1.3.13 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

интерни број поступка: 13Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/2; усвојена: 20.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се јавна набавка одржавање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације и набавка и уградња вертикалне саобраћајне сигнализације

Одржавање постојеће хоризонталне 
саобраћајне сигнализације и 
набавка и уградња вертикалне саобраћајне 
сигнализације

1.000.000

По годинама: 
2019-1.000.000

Одржавање постојеће хоризонталне 
саобраћајне сигнализације и 
набавка и уградња вертикалне саобраћајне 
сигнализације

42521.000.000 1.200.000

1.3.14 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

интерни број поступка: 14Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/2; усвојена: 20.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се ЈН за набавку добара (увођење Е- система у рад скупштине) након потписивања уговора МДУЛС и Општине Димитровград, број уговора 400-402/2019-16 од 
22.04.2019.г.

Измена број: 404-2/2019-14/3; усвојена: 18.07.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Решењем о дообезбеђивању средстава број 06-82/19-15/150-10/2 од 12.07.2019. год. обезбеђена су додатна средства за реализацију набавке у износу од 887.052,00 
динара.

Текуће одржавање скупштинске сале у 
згради општине Димитровград
3.000.000

По годинама: 
2019-3.000.000

Текуће одржавање скупштинске сале у 
згради општине Димитровград

5113828.350 994.020
51221.432.440 1.718.928
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1.3.15 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

интерни број поступка: 15Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/2; усвојена: 20.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се набавка за Извођење радова на инвестиционом одржавању просторија општинске управе

Извођење радова на инвестиционом 
одржавању просторија општинске управе
2.531.375

По годинама: 
2019-2.531.375

Извођење радова на инвестиционом 
одржавању просторија општинске управе

42512.531.375 3.037.650

1.3.16 9
2019

10
2019

отворени 
поступак

9
2020

интерни број поступка: 16Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/5; усвојена: 09.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Обезбеђена средства и потписиваан уговор са Канцеларијом за управљање јавним улагањима за потребе извођења радова на санацији постојећег објекта и 
термоенергетска ефикасност објекта гимназије "Св. Ћирило и Методије" у Димитровграду број 400-474/2019-16 од 21.08.2019. односно 351-01-107/2019-01

Извођења радова на санацији постојећег 
објекта и термоенергетска ефикасност 
објекта гимназије "Св. Ћирило и Методије" у 
Димитровграду

201.760.730

По годинама: 
2019-201.760.730

Извођења радова на санацији постојећег 
објекта и термоенергетска ефикасност 
објекта гимназије "Св. Ћирило и Методије" у 
Димитровграду

5113201.760.730 242.112.876

1.3.17 9
2019

10
2019

отворени 
поступак

12
2019

интерни број поступка: 17Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/5; усвојена: 09.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се јавна набавка за реконструкцију улица у месним заједницама Лукавица, Белеш, Жељуша и Гојин Дол- прва фаза.

Реконструкција улица у месним заједницама 
Лукавица, Белеш, Жељуша и Гојин Дол- 
прва фаза и услуге надзора над истим.

33.333.333

По годинама: 
2019-33.333.333

Реконструкција улица у месним заједницама 
Лукавица, Белеш, Жељуша и Гојин Дол- 
прва фаза и услуге надзора над истим.

511333.333.333 40.000.000

1.3.18 10
2019

11
2019

отворени 
поступак

12
2019

интерни број поступка: 18Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план набавки врши се након доношења Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06—106/2019-17/33-2 
од 18.10.2019.год. и након потписивања споразумаса бугарском амбасадом о бесповратној финансијској помоћи број 400-458/2019-16 од 25.05.2019.

Извођење радова на функционалном 
осветљењу споменика „Паметник“ и платоа 
поред споменика и паркинг простора поред 
цркава св. Тројица, св. Петка и св. Мина у 
Димитровграду

9.458.333

По годинама: 
5114-11.383.333

Извођење радова на функционалном 
осветљењу споменика „Паметник“ и платоа 
поред споменика и паркинг простора поред 
цркава св. Тројица, св. Петка и св. Мина у 
Димитровграду

51149.000.000 10.800.000
5114458.333 550.000

1.3.19 11
2019

12
2019

отворени 
поступак

4
2020

интерни број поступка: 19Р/19; Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06—106/2019-17/33-2 од 18.10.2019.год.

Радови на изградњи канализационе мреже у 
с. Лукавица
5.000.000

По годинама: 
2019-5.000.000

Радови на изградњи канализационе мреже у 
с. Лукавица

51125.000.000 6.000.000
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

21.606.203

са ПДВ-ом

2019 21.381.203

2020 225.000

добра 3.395.830добра 3.395.830

2.1.1 12
2019

12
2019

7а 6. 12
2019

интерни број поступка: 1ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Набавка новогодишњих пакетића375.000

По годинама: 
2019-375.000

Набавка новогодишњих пакетића 4269375.000 450.000

2.1.2 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 2ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Набавка добара за потребе репрезентације333.333

По годинама: 
2019-333.333

Набавка добара за потребе репрезентације 4237333.333 400.000

2.1.3 8
2019

9
2019

39.2. 10
2019

интерни број поступка: 3ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Набавка ауто седишта за децу416.666

По годинама: 
2019-416.666

Набавка ауто седишта за децу 5128416.666 500.000

2.1.4 8
2019

9
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 4ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Опрема за унапређење рада саобраћајне 
полиције
416.666

По годинама: 
2019-416.666

Опрема за унапређење рада саобраћајне 
полиције

4269416.666 500.000

2.1.5 2
2019

3
2019

39.2. 3
2019

интерни број поступка: 5ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Набавка рачунарске опреме83.333

По годинама: 
2019-83.333

Набавка рачунарске опреме
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2.1.6 10
2019

11
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 6ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Набавка тонера250.000

По годинама: 
2019-250.000

Набавка тонера 4261250.000 300.000

2.1.7 4
2019

4
2019

39.2. 11
2019

интерни број поступка: 7ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06-116/2018-17/27-8 од 21.12.2018.год.обезбеђена су средства за набавку канцеларијског материјала

Канцеларијски материјал500.000

По годинама: 
2019-500.000

Канцеларијски материјал 4261500.000 600.000

2.1.8 5
2019

5
2019

39.2. 6
2019

интерни број поступка: 8ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка штампача и скенера166.666

По годинама: 
2019-166.666

Набавка штампача и скенера 5122166.666 200.000

2.1.9 4
2019

5
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 9УН/19; Образложење основаности: 
На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка добара за потребе репрезентације 
у општинској управи
166.666

По годинама: 
2019-166.666

Набавка добара за потребе репрезентације 
у општинској управи

4237166.666 200.000

2.1.10 9
2019

10
2019

39.2. 11
2019

интерни број поступка: 10ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Измена број: 404-2/2019-14/5; усвојена: 09.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Смањују се средства која се односе на набавку рачунарске опреме.

Набавка рачунарске опреме462.500

По годинама: 
2019-462.500

Набавка рачунарске опреме 5122500.000 600.000
5122-37.500 -45.000
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2.1.11 12
2020

12
2020

39.2. 12
2020

интерни број поступка: 11ДН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план набавки

Набавка новогодишњих украса225.000

По годинама: 
2020-225.000

Набавка новогодишњих украса 4269225.000 270.000

услуге 17.908.416услуге 17.408.416

2.2.1 2
2019

2
2019

39.2. 10
2019

интерни број поступка: 1УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Прузање услуге координатора за безбедност 
и здравље на градилишту на извођењу 
радова на објекту дечјег вртића у Жељуши

100.000

По годинама: 
2019-100.000

Прузање услуге координатора за безбедност 
и здравље на градилишту на извођењу 
радова на објекту дечјег вртића у Жељуши

4235100.000 120.000

2.2.2 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 2УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Прузање услуге координатора за безбедност 
и здравље на градилишту на извођењу 
радова на санацији објекта Гимназије у 
Димитровграду

100.000

По годинама: 
2019-100.000

Прузање услуге координатора за безбедност 
и здравље на градилишту на извођењу 
радова на санацији објекта Гимназије у 
Димитровграду

4235100.000 120.000

2.2.3 6
2019

6
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 3УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Прузање услуге координатора за безбедност 
и здравље на градилишту на извођењу 
радова на реконструкцији објекта Стационар 
у Димитровграду

100.000

По годинама: 
2019-100.000

Прузање услуге координатора за безбедност 
и здравље на градилишту на извођењу 
радова на реконструкцији објекта Стационар 
у Димитровграду

4235100.000 120.000

2.2.4 4
2019

4
2019

39.2. 9
2019

интерни број поступка: 4УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се поступак наруџбенице и спроводи се поступак ЈН у отвореном пострупку

Надзор над успостављањем интегрисаног 
система техничке заштите
125.000

По годинама: 
2019-125.000

Надзор над успостављањем интегрисаног 
система техничке заштите

5114125.000 150.000
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2.2.5 4
2019

4
2019

39.2. 6
2019

интерни број поступка: 5УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Надзор над извођењем радова на санацији 
канала у ул. Г. Димитров
62.500

По годинама: 
2019-62.500

Надзор над извођењем радова на санацији 
канала у ул. Г. Димитров

511462.500 75.000

2.2.6 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

интерни број поступка: 6УН/19; Образложење основаности: 
Набавке од лица или организација које се у смислу ЗЈН  сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је 
предмет јавне набавке.; 

Остале напомене:

Зимско одржавање путева за 2019. годину1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Зимско одржавање путева за 2019. годину 42511.666.666 2.000.000

2.2.7 4
2019

5
2019

39.2. 7
2019

интерни број поступка: 7УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Надзор над извођењем радова на изградњи 
канализационе мреже у с. Гојин Дол
166.666

По годинама: 
2019-166.666

Надзор над извођењем радова на изградњи 
канализационе мреже у с. Гојин Дол

5114166.666 200.000

2.2.8 3
2019

3
2019

39.2. 3
2019

интерни број поступка: 8УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Израда пројеката за изградњу 
канализационе мреже у с. Гојин Дол
100.000

По годинама: 
2019-100.000

Израда пројеката за изградњу 
канализационе мреже у с. Гојин Дол

5114100.000 120.000

2.2.9 4
2019

4
2019

39.2. 7
2019

интерни број поступка: 9УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Надзор на извођењу радова на изградњи 
водоводне мреже у с. Жељуша
83.333

По годинама: 
2019-83.333

Надзор на извођењу радова на изградњи 
водоводне мреже у с. Жељуша

511483.333 100.000

2.2.10 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 10УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Пружање услуге за БЗР-у за општину 
Димитровград и буџетске кориснике
480.000

По годинама: 
2019-480.000

Пружање услуге за БЗР-у за општину 
Димитровград и буџетске кориснике

4239480.000 576.000
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2.2.11 4
2019

5
2019

39.2. 8
2019

интерни број поступка: 11УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Надзор на извођењу радова на изградњи 
канализационе мреже Г. Белеш
66.666

По годинама: 
2019-66.666

Надзор на извођењу радова на изградњи 
канализационе мреже Г. Белеш

511466.666 80.000

2.2.12 3
2019

3
2019

39.2. 4
2019

интерни број поступка: 12УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Израда пројеката за извођење радова на 
канализационој мрежи у с. Г. Белеш
41.666

По годинама: 
2019-41.666

Израда пројеката за извођење радова на 
канализационој мрежи у с. Г. Белеш

511441.666 50.000

2.2.13 6
2019

6
2019

39.2. 7
2019

интерни број поступка: 13УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу; 

Остале напомене:

Пружање услуге дератизације416.666

По годинама: 
2019-416.666

Пружање услуге дератизације 4213416.666 500.000

2.2.14 5
2019

5
2019

39.2. 6
2019

интерни број поступка: 14УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Пружање услуге дезинсекције416.666

По годинама: 
2019-416.666

Пружање услуге дезинсекције 4213416.666 500.000

2.2.15 4
2019

5
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 15УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Надзор на крпљењу ударних рупа41.666

По годинама: 
2019-41.666

Надзор на крпљењу ударних рупа 511441.666 50.000

2.2.16 6
2019

6
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 16УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Надзор на извођењу радова на улицама у МЗ166.666

По годинама: 
2019-166.666

Надзор на извођењу радова на улицама у МЗ 5114166.666 200.000

2.2.17 3
2019

3
2019

39.2. 2
2020

интерни број поступка: 17УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Осигурање возила294.500

По годинама: 
2019-294.500

Осигурање возила 4215294.500 310.000

Страна 14 од 21Датум штампе: 10.12.2019



2.2.18 2
2019

3
2019

7а 6. 3
2020

интерни број поступка: 18УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Услуге осигурања зграде и опреме504.761

По годинама: 
2019-504.761

Услуге осигурања зграде и опреме 4215504.761 530.000

2.2.19 3
2019

4
2019

39.2. 4
2020

интерни број поступка: 19УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Осигурање запослених у случају несреће90.000

По годинама: 
2019-90.000

Осигурање запослених у случају несреће 421590.000 90.000

2.2.20 3
2019

4
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 20УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Угоститељске услуге291.666

По годинама: 
2019-291.666

Угоститељске услуге 4236291.666 350.000

2.2.21 5
2019

5
2019

39.2. 6
2019

интерни број поступка: 21УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Услуге ревизије166.666

По годинама: 
2019-166.666

Услуге ревизије 4235166.666 200.000

2.2.22 8
2019

8
2019

39.2. 9
2019

интерни број поступка: 22УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Израда пројекта Катастра саобраћајне 
сигнализације
416.666

По годинама: 
2019-416.666

Израда пројекта Катастра саобраћајне 
сигнализације

4249416.666 500.000

2.2.23 4
2019

5
2019

39.2. 7
2019

интерни број поступка: 23УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Израда пројекта паркинга за теретна мв и 
аутобусе на територијиградског језгра у 
Димитровграду

416.666

По годинама: 
2019-416.666

Израда пројекта паркинга за теретна мв и 
аутобусе на територијиградског језгра у 
Димитровграду

4249416.666 500.000

2.2.24 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 24УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Одржавање фотокопир апарата125.000

По годинама: 
2019-125.000

Одржавање фотокопир апарата 4252125.000 150.000
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2.2.25 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 25УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Сервисирање штампача и рачунарске 
опреме
125.000

По годинама: 
2019-125.000

Сервисирање штампача и рачунарске 
опреме

4252125.000 150.000

2.2.26 2
2019

2
2019

39.2. 5
2019

интерни број поступка: 26УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Пројекат санације малог моста у улици 
Пастерова
208.333

По годинама: 
2019-208.333

Пројекат санације малог моста у улици 
Пастерова

5114208.333 250.000

2.2.27 3
2019

4
2019

39.2. 8
2019

интерни број поступка: 27УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Израда елабората о испитивању губитка 
воде из водоводне мреже
500.000

По годинама: 
2019-500.000

Израда елабората о испитивању губитка 
воде из водоводне мреже

5114500.000 600.000

2.2.28 1
2019

2
2019

39.2. 4
2019

интерни број поступка: 28УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Израда енергетског пасоша за објекат ОШ 
Христо Ботев у Димитровграду
200.000

По годинама: 
2019-200.000

Израда енергетског пасоша за објекат ОШ 
Христо Ботев у Димитровграду

5114200.000 240.000

2.2.29 1
2019

2
2019

39.2. 4
2019

интерни број поступка: 29УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Израда енергетског пасоша за објекат Дом 
за смештај старих лица
200.000

По годинама: 
2019-200.000

Израда енергетског пасоша за објекат Дом 
за смештај старих лица

5114200.000 240.000
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2.2.30 4
2019

5
2019

39.2. 8
2019

интерни број поступка: 30УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06-116/2018-17/27-8 од 21.12.2018.год. обезбеђена су средства за реализацију пројекта

Израда пројекта за напајање струјом спомен-
костурнице"Паметник", са циљем 
функционалног и амбијенталног осветљења 
споменика и платоа поред споменика и 
израда пројекта  за напајање струјом цркве 
св. Тројице, св. Петке и Св. Мине и 
функционалног осветљења паркинга поред 
истих.

300.000

По годинама: 
2019-300.000

Израда пројекта за напајање струјом спомен-
костурнице"Паметник", са циљем 
функционалног и амбијенталног осветљења 
споменика и платоа поред споменика и 
израда пројекта  за напајање струјом цркве 
св. Тројице, св. Петке и Св. Мине и 
функционалног осветљења паркинга поред 
истих.

5114300.000 360.000

2.2.31 5
2019

5
2019

39.2. 9
2019

интерни број поступка: 31УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Након потписивања уговора о донацији између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге и Општине Димитровград, број уговора 400-1042/2018-16 од 
18.10.2018г.обезбеђена су средства за вршење надзора на извођењу радова на адаптацији трибина у СЦ Парк.

Надзор на извођењу радова на адаптацији и 
реконструкцији трибина  у СЦ Парк.
383.333

По годинама: 
2019-383.333

Надзор на извођењу радова на адаптацији и 
реконструкцији трибина  у СЦ Парк.

5114383.333 460.000

2.2.32 5
2019

5
2019

39.2. 9
2019

интерни број поступка: 32УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06-116/2018-17/27-8 од 21.12.2018.год. Обезбеђена су средства за вршење надзора на извођењу радова на 
платоу испред Дома културе у СЦ Парк

Надзор на извођењу радова на платоу 
испред Дома културе у Димитровграду
235.000

По годинама: 
2019-235.000

Надзор на извођењу радова на платоу 
испред Дома културе у Димитровграду

5114235.000 285.000
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2.2.33 4
2019

5
2019

39.2. 10
2019

интерни број поступка: 33УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06-116/2018-17/27-8 од 21.12.2018.год. Обезбеђена су средства за израду Плана заштите и спасавања за 
општину Димитровград

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се поступак наруџбенице и спроводи се поступак ЈНМВ

План заштите и спасавања за општину 
Димитровград
500.000

По годинама: 
2019-500.000

План заштите и спасавања за општину 
Димитровград

4249500.000 600.000
4249-500.000 -600.000

2.2.34 4
2019

5
2019

39.2. 8
2019

интерни број поступка: 34УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Идејни пројекат и пројекат за извођење 
радова на реконструкцији улице М. Тита у 
Жељуши

300.000

По годинама: 
2019-300.000

Идејни пројекат и пројекат за извођење 
радова на реконструкцији улице М. Тита у 
Жељуши

5114300.000 360.000

2.2.35 7
2019

7
2019

39.2. 8
2019

интерни број поступка: 35УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/2; усвојена: 20.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Пружање услуге израде Идејног пројекта и 
Пројекта за извођење радова на 
реконструкцији пута Жељуша-Планиница-
Бански До- Поганово - Друга фаза

500.000

По годинама: 
2019-500.000

Пружање услуге израде Идејног пројекта и 
Пројекта за извођење радова на 
реконструкцији пута Жељуша-Планиница-
Бански До- Поганово - Друга фаза

5114500.000 600.000

2.2.36 9
2019

9
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 36УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/5; усвојена: 09.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се набавка за вршење надзора на извођењу радова на реконструкцији ул у мз Лукавица, Белеш, Жељуша и Гојин Дол прва фаза.

Вршење надзора на извођењу радова на 
реконструкцији улица у мз Лукавица, Белеш, 
Жељуша и Гојин Дол прва фаза

333.333

По годинама: 
2019-333.333

Вршење надзора на извођењу радова на 
реконструкцији улица у мз Лукавица, Белеш, 
Жељуша и Гојин Дол прва фаза

5114333.333 400.000
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2.2.37 10
2019

10
2019

7.1.1) 12
2019

интерни број поступка: 37УН/19; Образложење основаности: Набавке од лица или организација које се у смислу ЗЈН  сматрају наручиоцем и које су 
носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Доношење скупштинске одлуке о додели искључивог права ЈП Комуналац Димитровград за обављање делатности пружања услуга летњег одржавања путева на 
тер.општине Димитровград број 06-41/2019-17/29-4 од 25.04.2019.

Летње одржавање путева на територији 
општине Димитровград
1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Летње одржавање путева на територији 
општине Димитровград

42511.666.666 2.000.000

2.2.38 10
2019

10
2019

7.1.1) 11
2019

интерни број поступка: 38УН/19; Образложење основаности: Набавке од лица или организација које се у смислу ЗЈН  сматрају наручиоцем и које су 
носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Доношење скупштинске одлуке о додели искључивог права ЈП Комуналац Димитровград за обављање делатности пружања услуга летњег одржавања путева на 
тер.општине Димитровград број 06-51/2015-I/31-4 од 29.04.2015.

Одржавање локалних и махалских путева4.083.333

По годинама: 
2019-4.083.333

Одржавање локалних и махалских путева 42514.083.333 4.900.000

2.2.39 10
2019

10
2019

7.1.1) 12
2019

интерни број поступка: 39УН/19; Образложење основаности: Набавке од лица или организација које се у смислу ЗЈН  сматрају наручиоцем и које су 
носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Доношење скупштинске одлуке о додели искључивог права ЈП Комуналац Димитровград за обављање делатности пружања услуга летњег одржавања путева на 
тер.општине Димитровград број 06-51/15-I/31-4 од 29.04.2015.

Радови на санацији канала у ул. Г. Димитров1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Радови на санацији канала у ул. Г. Димитров 51131.666.666 2.000.000

2.2.40 10
2019

10
2019

39.2. 12
2019

интерни број поступка: 40УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план набавки

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се поступак наруџбенице и спроводи се поступак ЈН у отвореном поступку.

Вршење надзора над извођењем радова на 
функционалном осветљењу споменика 
„Паметник“ и платоа поред споменика и 
паркинг простора поред цркава св. Тројица, 
св. Петка и св. Мина у Димитровграду

166.666

По годинама: 
2019-166.666

Вршење надзора над извођењем радова на 
функционалном осветљењу споменика 
„Паметник“ и платоа поред споменика и 
паркинг простора поред цркава св. Тројица, 
св. Петка и св. Мина у Димитровграду

5114166.666 200.000
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2.2.41 10
2019

11
2019

39.2. 4
2020

интерни број поступка: 41УН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни 
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање поступка у план

Надзор над извођењем радова на изградњи 
канализационе мреже Лукавица
100.000

По годинама: 
2019-100.000

Надзор над извођењем радова на изградњи 
канализационе мреже Лукавица

5114100.000 120.000

радови 801.957радови 801.957

2.3.1 6
2019

6
2019

39.2. 8
2019

интерни број поступка: 1РН/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Израда и опремање полигона за едукацију 
деце
416.666

По годинама: 
2019-416.666

Израда и опремање полигона за едукацију 
деце

4269416.666 500.000

2.3.2 7
2019

7
2019

39.2. 9
2019

интерни број поступка: 2НР/19; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе ЗЈН-а.; 

Остале напомене:

Измена број: 404-2/2019-14/2; усвојена: 20.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се набавка извођење радова на уређењу просторије за потребе општинског јавног првобранилаштва

Извођење радова на уређењу просторије за 
потребе општинског јавног првобранилаштва
385.291

По годинама: 
2019-385.291

Извођење радова на уређењу просторије за 
потребе општинског јавног првобранилаштва

4251385.291 462.350

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-2/2019-16/1; усвојена: 15.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019
Након потписивања уговора о донацији између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге и Општине Димитровград, број уговора 400-1042/2018-16 од 18.10.2018г. Обезбеђена су средства за 
финансирање развоја спорта и надзора на извођењу радова на реконструкцији трибина.
Решењем су обезбеђена додатна средства у износу од 1.500.000,00 на име извођења радова на реконструкцији платоа испред Дома културе у Димитровграду.
Доношењем Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06-116/2018-17/27-8 од 21.12.2018.год. предвиђена су средства за израду пројеката.

Измена број: 404-2/2019-14/2; усвојена: 20.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019
Израда друге измене и допуне плана набавки за 2019. годину условљена је доношењем Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06-116/2018-17/27-8 од 21.12.2018.год. Израда 
друге измене и допуне плана набавки за 2019. годину условљена је потписивањем уговора са МДУЛС број 400-402/2019-16 ОД 22. 04.2019. год.

Измена број: 404-2/2019-14/3; усвојена: 18.07.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019
Измена плана набавки врши се из разлога што се јавила потреба за дообезбеђивањем средстава за спровођење јнмв - Текуће одржавање скупштинске сале у општини Димитровград. Након 
отварања јнмв није било потенцијалних понуђача за извођење радова.

Измена број: 404-2/2019-14/4; усвојена: 26.07.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019
Мења се план набавки из разлога спровођења поступка ЈНМВ Покретање едукативног центра и реализација додатних програмских садржаја каравана "Изађи ми на теглу".

Измена број: 404-2/2019-14/5; усвојена: 09.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019
Пета измена плана набавки за 2019 год. За ОУ врши се из разлога обезбеђивања средстава и потписивања уговора са Канцеларијом за управљање јавним улагањима за потребе извођења радова на 
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Место и датум:

М.П.

Драган Голубов

Овлашћено лице:

Наташа Каменов

Одговорно лице:
_______________________________

санацији постојећег објекта и термоенергетска ефикасност објекта гимназије "Св. Ћирило и Методије" у Димитровграду и услуге надзора над истим.
Додаје се јавна набавка за реконструкцију улица у месним заједницама Лукавица, Белеш, Жељуша и Гојин Дол- прва фаза и услуге надзора над истим.

Измена број: 404-2/2019-14/6; усвојена: 23.10.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019
Израда измене плана набавки за 2019. годину условљена је доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину број 06—106/2019-17/33-2 од 
18.10.2019.год.

Измена број: 404-2/2019-14/7; усвојена: 28.11.2019; план: План набавки за 2019 годину од 15.01.2019
Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину  број 06—106/2019-17/33-2 од 18.10.2019.год и Решењем о дообезбеђивању средава обезбеђена су средства за 
додавање поступака у план набавки.
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