План јавних набавки за 2017. годину

Обухвата:

Општинa Димитровград - Општинска управа

Датум усвајања:

Годишњ и план јавних набавки 2017

30.01.2017

Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:

31.03.2017
11.05.2017
01.06.2017
24.06.2017
13.09.2017
18.10.2017
13.11.2017

404-5/2017-14/1
404-5/2017-14/2
404-5/2017-14/3
404-5/2017-14/4
404-5/2017-14/5
404-5/2017-14/6
404-5/2017-14/7

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењ ена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључењ а извршењ а
уговора
уговора

256.083.534

Укупно
2017

254.583.534
25.962.497

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

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

Набавка
7.500.000
(за потребе
9.000.000електричне енергије
општине Димитровград и за потребе јавне
расвете на територији општине
Димитровград)

9.000.000

4212

5
2017

5
2017

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;
Набавка
3.333.333
4.000.000
4212
11
916.666 лож уља
поступак јавне
2017
набавке мале
-2.416.667
-2.900.000
4212
По годинама:

11
2017

12
2017

отворени
поступак

По годинама:
2017-7.500.000

1.1.2

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка лож уља

вредности

2017-916.666
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

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;

Измена број: 404-5/2017-14/7; усвојена: 13.11.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Седма измена и допуна плана набавки за 2017 годину условљена је доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број
06-107/2017-17/17-6 од 01.11.2017.год. Износ за набавку лож уља смањује се на 1.100.000,00 са пдв-ом.

Датум штампе: 16.11.2017

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.3

Набавка горива

Набавка
1.125.000горива

1.125.000

1.350.000

6264

По годинама:
2017-1.125.000

1.1.4

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка рачунарске опреме

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;
Набавка
1.200.000
5122
1.000.000рачунарске опреме1.000.000
поступак јавне

набавке мале
вредности

По годинама:
2017-1.000.000

1.1.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка намештаја за опремање
канцеларија на II спрату зграде општине и
просторија "услужног центра" општине

поступак јавне
набавке мале
вредности

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;
Набавка
520.833
625.000
5122
804.166 намештаја за опремање
поступак јавне
канцеларија на II спрату зграде
општине
и
набавке мале
283.333
340.000
5122
просторија "услужног центра" општине
вредности

5
2017

5
2017

5
2018

5
2017

5
2017

7
2017

5
2017

5
2017

8
2017

По годинама:
2017-804.166

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

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;

Измена број: 404-5/2017-14/2; усвојена: 11.05.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Решењем о употреби средстава из текуће резерве број 400-570/2017-16 од 10.05.2017. год., дообезбеђена су средства за инвестиционо одржавање просторија у
општинској управи и "услужног центра" општине, као и за набавку намештаја.

1.1.6

Набавка и постављање вертикалне
саобраћајне сигнализације и одржавање
постојеће саобраћајне сигнализације

Набавка
1.000.000
1.000.000и постављање вертикалне
саобраћајне сигнализације и одржавање
постојеће саобраћајне сигнализације

1.200.000

По годинама:

4251

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2017

5
2017

12
2017

2017-1.000.000
Разлог и оправданост набавке:

1.1.7

Остале напомене:
Набавка и уградња опреме за игралишта за
децу са посебним потребама

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;
Набавка
1.183.333
игралишта за
1.420.000
5131
4
4
6
1.283.333и уградња опреме за
поступак јавне
децу са посебним потребама100.000
2017
2017
2017
набавке мале
120.000
5112

вредности

По годинама:
2017-1.283.333

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину бро ј 06-32/2017-17/13-2 од 23.03.2017.год и Обавештењем
Министарства омладине и спорта о одобравању пројекта број 404-02-10/2017-08 од 28.02.2017. год предвиђена су средства за изградњу
игралишта за децу са посебним потребама.
Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину бро ј 06-32/2017-17/13-2 од 23.03.2017.год и Обавештењем
Министарства омладине и спорта о одобравању пројекта број 404-02-10/2017-08 од 28.02.2017. год предвиђена су средства за изградњу
игралишта за децу са посебним потребама.
интерни број поступка: 7Д/17;

Измена број: 404-5/2017-14/1; усвојена: 31.03.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину бро ј 06-32/2017-17/13-2 од 23.03.2017.год и Обавештењем Министарства омладине и
спорта о одобравању пројекта број 404-02-10/2017-08 од 28.02.2017. год предвиђена су средства за изградњу игралишта за децу са посебним потребама.
Датум штампе: 16.11.2017

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.8

Набавка и уградња добара за успостављање Набавка
8.666.666
успостављање
8.666.666и уградња добара за
интегрисаног система техничке заштите на
интегрисаног система техничке заштите на
територији општине Димитровград.
територији општине Димитровград.

10.400.000

5122

отворени
поступак

9
2017

10
2017

12
2017

По годинама:
2017-8.666.666
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Процењена вредност одређена је пројектном документацијом.
интерни број поступка: 8Д/17;

Измена број: 404-5/2017-14/4; усвојена: 24.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-65/2017-17/15-4 од 15.06.2017.год. обезбеђена су средства у износу од
10.400.000,00 динара набавку и уградњу добара за успостављање интегрисаног система техничке заштите.

1.1.9

Набавка ЛЕД билборда.

Набавка
1.291.666ЛЕД билборда.

1.291.666

1.550.000

5122

По годинама:
2017-1.291.666
Остале напомене:

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2017

7
2017

12
2017

интерни број поступка: 9Д/17;

Измена број: 404-5/2017-14/4; усвојена: 24.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-65/2017-17/15-4 од 15.06.2017.год. обезбеђена су средства у износу од
1.550.000,00 динара за набавку ЛЕД билборда.

1.1.10

Набавка софтверске апликације за потребе
рачуноводства

Набавка
875.000
за потребе
875.000 софтверске апликације
рачуноводства

1.050.000

4232

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2017

11
2017

12
2017

2017-875.000
Остале напомене:

интерни број поступка: 10Д/17;

Измена број: 404-5/2017-14/7; усвојена: 13.11.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-107/2017-17/17-6 од 01.11.2017.год. обезбеђена су средства за набавку
софтрвера за потребе рачуноводства у износу од 1.050.000,00 дин са пдв-ом.
31.465.830

услуге
1.2.1

Услуге геодетског снимања за потребе
општине Димитровград

Услуге
геодетског снимања 2.083.333
за потребе
2.083.333
општине Димитровград

2.500.000

2
2017

2
2017

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;
Пружање
јавне расвете
2.000.000
4251
3
1.000.000услуге одржавања1.000.000
поступак јавне
на територији општине Димитровград
2017
набавке мале

3
2017

12
2017

По годинама:

4246

поступак јавне
набавке мале
вредности

2017-2.083.333

1.2.2

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Пружање услуге одржавања јавне расвете
на територији општине Димитровград

вредности

По годинама:
2017-1.000.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 16.11.2017

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;

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.3

Услуге помоћи у кући

Услуге
помоћи у кући
3.916.666

4.258.333

5.110.000

4712

По годинама:

-341.667

-410.000

4712

2017-3.916.666
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2017

12
2017

12
2017

Потписан уговор број 401-0001137/95/2016-09 са Министарством за рад, запошљавање и социјална питања, које обезбеђује део средстава за
финансирање услуга социјалне заштите из надлежности општине.
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;

Измена број: 404-5/2017-14/1; усвојена: 31.03.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Првобитно планирана средства за пружање услуге помоћи у кући умањују се на износ од 4.700.000,00 са пдв-ом.

1.2.4

Услуге центра за хипорехабилитацију

Услуге
центра за хипорехабилитацију
4.907.500
4.907.500

5.889.000

4723

По годинама:
2017-4.907.500
Разлог и оправданост набавке:

1.2.5

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге дневног боравка - играоница.

поступак јавне
набавке мале
вредности

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2
2017

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;
Услуге
дневног боравка - играоница.
6.708.333
8.050.000
4723
4
12
12
6.333.333
поступак јавне
2017
2017
2017
набавке
мале
-375.000
-450.000
4723
По годинама:

вредности

2017-6.333.333
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

2
2017

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;

Измена број: 404-5/2017-14/1; усвојена: 31.03.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Првобитно планирана средства за пружање услуге помоћи у кући умањују се на износ од 7.600.000,00 са пдв-ом.

1.2.6

Осигурање домаћинства на подручју
општине Димитровград.

Осигурање
подручју
1.425.000 домаћинства на 1.425.000
општине Димитровград.

1.500.000

4729

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2017

5
2017

5
2018

2.000.000

5114

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

12
2017

По годинама:
2017-1.425.000

1.2.7

Остале напомене:
интерни број поступка: 6У/17;
Измена Плана генералне регулације ( ПГР-а) Измена
Плана генералне регулације
1.666.666( ПГР-а)
1.666.666
Димитровграда
Димитровграда

По годинама:
2017-1.666.666
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Датум штампе: 16.11.2017

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

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.8

Измена просторног плана општине
Димитровград

Измена
833.333
833.333просторног плана општине
Димитровград

1.000.000

5114

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

2
2017

10
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

3
2017

12
2017

5
2017

5
2017

12
2017

6
2017

7
2017

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;
Услуге
центра за хипорехабилитацију
1.500.000 (у
1.800.000
4712
10
11
1.500.000
поступак јавне
трајању од 2 месеца, до краја 2017. године)
2017
2017
набавке мале

12
2017

По годинама:
2017-833.333

1.2.9

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Услуга превоза деце која су стално
настањена у селима Драговита и Трнски
Одоровци који користе ванлинијски превоз

Пре планиране измене ПГР-а потребно је изменити и просторни план општине.
интерни број поступка: 8У/17;
Услуга
991.666
1.190.000
4727
991.666превоза деце која су стално
настањена у селима Драговита и Трнски
Одоровци који користе ванлинијски превоз

По годинама:
2017-991.666

1.2.10

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Пружање услуге сервисирања возила у
општинској управи

Ради редовног похађања основне школе деца морају имати обезбеђен редован превоз
интерни број поступка: 9У/17;
Пружање
833.333
возила у
1.000.000
4252
833.333 услуге сервисирања
поступак јавне
општинској управи
набавке мале

вредности

По годинама:
2017-833.333

1.2.11

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

Потребно је у току године извршити годишње сервисирање службених возила
интерни број поступка: 10У/17;
Пројекат
5.000.000
и пројекат
6.000.000
5114
5.000.000за грађевинску дозволу
за извођење реконструкције канализационе
мреже и пројекат за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење изградње пречистача
отпадних вода

отворени
поступак

По годинама:
2017-5.000.000

1.2.12

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Услуге центра за хипорехабилитацију (у
трајању од 2 месеца, до краја 2017. године)

вредности

По годинама:
2017-1.500.000

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

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.
интерни број поступка: 12У/17;

Измена број: 404-5/2017-14/1; усвојена: 31.03.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину, број 06-32/2017-17/13-2 од 23.03.2017.год. Обезбеђена су средства за спровођење
поступка јнмв услуге центра за хипорехабилитацију до краја године.

Датум штампе: 16.11.2017
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1.2.13

Израда идејног решења, идејног пројекта,
елабората енергетске ефикасности, пројекта
против пожарне заштите и заштите од
пожара( ППЗ и ЗОП) и пројекта за извођење
радова на реконструкцији зграде
Стационара у Димитровграду.

Израда
833.333
пројекта,
833.333идејног решења, идејног
елабората енергетске ефикасности,
-833.333пројекта
против пожарне заштите и заштите од
пожара( ППЗ и ЗОП) и пројекта за извођење
радова на реконструкцији зграде
Стационара у Димитровграду.

1.000.000

5114

-1.000.000

5114

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2017

10
2017

12
2017

По годинама:
2017-833.333
Остале напомене:

интерни број поступка: 13У/17;

Измена број: 404-5/2017-14/4; усвојена: 24.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-65/2017-17/15-4 од 15.06.2017.год. обезбеђена су средства у износу од
1.000.000,00 динара за израду пројекта за реконструкцију зграде стационара у Димитровграду.
Измена број: 404-5/2017-14/5; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-90/2017-17/16-3 од 11.09.2017.год и Финансијским планом општинске управе
број 400-975/2017-17 од 31.08.2017., бришу се првобитно планирана средства за покретање поступка.

1.2.14

Пружање услуге рибочуварске службе

Пружање
625.000
службе
625.000 услуге рибочуварске

750.000

4235

По годинама:
2017-625.000
Остале напомене:

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2017

7
2017

12
2017

интерни број поступка: 14У/17;

Измена број: 404-5/2017-14/4; усвојена: 24.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-65/2017-17/15-4 од 15.06.2017.год. обезбеђена су средства у износу од
750.000,00 динараза пружање услуга рибочуварске службе.

1.2.15

Пружање услуга одржавања јавне расвете и Пружање
јавне расвете и
350.000 услуга одржавања 166.666
замена живиних сијалица сијалицама од
замена живиних сијалица сијалицама
183.334 од
натријума високог притиска
натријума високог притиска

200.000

4251

220.000

4251

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2017

11
2017

12
2017

2017-350.000
Остале напомене:

интерни број поступка: 15У/17;

Измена број: 404-5/2017-14/6; усвојена: 18.10.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе одржавања јавне расвете потребно је одрадити замену живиних сијалица сијалицама од натријума високог притиска.
Измена број: 404-5/2017-14/7; усвојена: 13.11.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Седма измена и допуна плана набавки за 2017 годину условљена је доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број
06-90/2017-17/16-3 од 11.09.2017.год. Додају се средства у износу од 220.000,00 са пдв-ом.

радови

Датум штампе: 16.11.2017

198.655.207
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1.3.1

Радови на инвестиционом одржавању
просторија на II спрату зграде општинеи
просторија "услужног центра" општине

Радови
на инвестиционом одржавању
1.916.666
1.925.000
просторија на II спрату зграде8.334
општинеи
просторија "услужног центра" општине

2.300.000

4251

10.000

4251

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

5
2017

8
2017

2017-1.925.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

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;

Измена број: 404-5/2017-14/2; усвојена: 11.05.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Решењем о употреби средстава из текуће резерве број 400-570/2017-16 од 10.05.2017. год., дообезбеђена су средства за инвестиционо одржавање просторија у
општинској управи и "услужног центра" општине, као и за набавку намештаја.

1.3.2

Радови на проширењу НН мреже

Радови
708.333
708.333на проширењу НН мреже

850.000

По годинама:
2017-708.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.3.3

Остале напомене:
Радови на прошђирењу јавне расвете

1.3.4

Остале напомене:
Извођење радова на изградњи
канализационе мреже у с. Гојин Дол

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

6
2017

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;
Радови
расвете
850.000
5113
5
6
12
708.333на прошђирењу јавне708.333
поступак јавне
2017
2017
2017
набавке
мале
По годинама:

вредности

2017-708.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

5113

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;
Извођење
9.583.333
11.500.000
5112
5
5
12
9.583.333 радова на изградњи
отворени
канализационе мреже у с. Гојин Дол
2017
2017
2017
поступак

По годинама:
2017-9.583.333

1.3.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Крпљење ударних рупа у граду и
приградским насељима

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;
Крпљење
2.500.000
и
3.000.000
4251
4
2.500.000 ударних рупа у граду
поступак јавне
приградским насељима
2017
набавке мале

вредности

По годинама:

4
2017

12
2017

2017-2.500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 16.11.2017

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;
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1.3.6

Извођење радова на одржавању и чишћењу Извођење
4.166.666
и чишћењу
4.166.666 радова на одржавању
локалних и махалских путева
локалних и махалских путева

5.000.000

4251

5
2017

6
2017

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;
Извођење
2.500.000
атарских
3.000.000
4251
6
2.500.000 радова на одржавању
поступак јавне
путева
2017
набавке мале
-2.500.000
-3.000.000
4251

7
2017

12
2017

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2017-4.166.666

1.3.7

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Извођење радова на одржавању атарских
путева

вредности

По годинама:
2017-2.500.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

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;

Измена број: 404-5/2017-14/4; усвојена: 24.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-65/2017-17/15-4 од 15.06.2017.год бришу се првобитно планирана средства у
износу од 3.000.000,00 динара.

1.3.8

Извођење радова на уређењу Туристичко
информативног центра -ТИЦ

Извођење
1.191.666
Туристичко
1.191.666 радова на уређењу
информативног центра -ТИЦ
-1.191.666

По годинама:

1.430.000

5113

-1.430.000

5113

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2017

7
2017

12
2017

2017-1.191.666
Остале напомене:

интерни број поступка: 8Р/17;

Измена број: 404-5/2017-14/5; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење:
Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-90/2017-17/16-3 од 11.09.2017.год бришу се првобитно планирана средства буџетом општине.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доделило је новчана средства у наградној игри Узми рачун и победи.

1.3.9

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

Извођење
750.000
750.000 радова на атмосферској
канализацији у ул. Лаза Лазаревић у
Димитровграду

900.000

4251

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

6
2017

10
2017

5113

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

6
2017

9
2017

По годинама:
2017-750.000

1.3.10

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Извођење радова на санацији канала у ул.
Георги Димитров

Набавка се спроводи ради отклањања атмосферске воде .
интерни број поступка: 9Р/17;
Извођење
2.083.333
канала у ул.
2.500.000
2.083.333 радова на санацији
Георги Димитров

По годинама:
2017-2.083.333
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Датум штампе: 16.11.2017

Набавка сец спроводи из разлога безбедности становништва улице Г. Димитров
интерни број поступка: 10Р/17;
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1.3.11

Санација објекта ОШ "Христо Ботев" у
Димитровграду

Санација
објекта ОШ "Христо
128.029.010
Ботев" у
128.029.010
Димитровграду

153.634.812

5113

По годинама:

отворени
поступак

6
2017

7
2017

12
2017

2017-128.029.010
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Процењена вредност утврђена је на основу пројектне документације.
интерни број поступка: 11Р/17;

Измена број: 404-5/2017-14/3; усвојена: 01.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Трећа измена плана набавки врши се на основу Обавештења о прихватању пројекта Канцеларије за управљање јавним улагањима, број обавештења 351-01-280/2016-01
од 31.05.2017. године, као и на основу уговора о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине у реализацији пројекта Санације објекта ОШ "Христо
Ботев" у Димитровграду, број уговора 400-634/2017-16 од 01.06.2017. године

1.3.12

Извођење радова на уређењу Туристичко
информативног центра- ТИЦ-а

Извођење
1.586.383
Туристичко
1.586.383 радова на уређењу
информативног центра- ТИЦ-а

1.903.660

5113

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2017

10
2017

12
2017

2017-1.586.383
Остале напомене:

интерни број поступка: 12Р/17;

Измена број: 404-5/2017-14/5; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Министарство државне управе и локалне самоуправе доделило је средства општини Димитровград, у наградној игри Узми рачун и победи за уређење Туристичко
информативног центра.

1.3.13

Додатни радови на инвестиционом
одржавању просторија на II спрату зграде
општине и просторија „услужног центра“
општине

Додатни
318.000
318.000 радови на инвестиционом
одржавању просторија на II спрату зграде
општине и просторија „услужног центра“
општине

381.600

4251

По годинама:
2017-318.000
Остале напомене:

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

9
2017

10
2017

9
2017

интерни број поступка: 13Р/17; ЗЈН: 36.1.5)1)); Образложење основаности: У току извођења радова јавила се потреба за додатним радовима.;

Измена број: 404-5/2017-14/5; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додатни радови на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине и просторија „услужног центра“ општине додају се након достављеног позитивног
мишљења од стране УЈН-е

1.3.14

Извођење радова на санацији Дома за
смештај старих лица у Димитровграду

Извођење
46.296.816
Дома за
46.296.816радова на санацији
смештај старих лица у Димитровграду

55.556.180

По годинама:

5113

отворени
поступак

9
2017

10
2017

12
2017

2017-46.296.816
Остале напомене:

интерни број поступка: 14Р/17;

Измена број: 404-5/2017-14/5; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Извештајем о одобрењу пројекта и Закључком Владе РСброј 05-351-9644/2016 обезбеђују се средства за финансирање Санације Дома за смештај старих лица у
Димитровграду.

Датум штампе: 16.11.2017
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 404-5/2017-14/1; усвојена: 31.03.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017
Прва измена и допуна плана плана јавних набавки за 2017 годину условљена је доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-32/2017-17/13-2
од 23.03.2017.год
Измена број: 404-5/2017-14/2; усвојена: 11.05.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017
Решењем о употреби средстава из текуће резерве број 400-570/2017-16 од 10.05.2017. год., дообезбеђена су средства за инвестиционо одржавање просторија у општинској управи и "услужног
центра" општине, као и за набавку намештаја.
Измена број: 404-5/2017-14/3; усвојена: 01.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017
Трећа измена плана набавки врши се на основу Обавештења о прихватању пројекта Канцеларије за управљање јавним улагањима, број обавештења 351-01-280/2016-01 од 31.05.2017. године, као и
на основу уговора о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине у реализацији пројекта Санације објекта ОШ "Христо Ботев" у Димитровграду, број уговора 400634/2017-16 од 01.06.2017. године
Измена број: 404-5/2017-14/4; усвојена: 24.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017
Четврта измена и допуна плана плана набавки за 2017 годину условљена је доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-65/2017-17/15-4 од
15.06.2017.год
Измена број: 404-5/2017-14/5; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017
Пета измена и допуна плана набавки за 2017 годину условљена је доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-90/2017-17/16-3 од
11.09.2017.год и Финансијским планом општинске управе број 400-975/2017-17 од 31.08.2017.год.
Измена број: 404-5/2017-14/6; усвојена: 18.10.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017
Врши се измена и допуна Плана набавки ради несметаног одвијања комуналне делатности.
Измена број: 404-5/2017-14/7; усвојена: 13.11.2017; план: Годишњ и план јавних набавки 2017 од 30.01.2017
Седма измена и допуна плана набавки за 2017 годину условљена је доношењем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину број 06-107/2017-17/17-6 од
01.11.2017.год.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
Наташа Каменов

Одговорно лице:
_______________________________
Гајомир Ђорђевић

Датум штампе: 16.11.2017
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