
План јавних набавки за 2017. годину 
Општина Димитровград- Скупштина општине

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки  2017 30.01.2017
Измена број: 1/2017 13.09.2017

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

1.000.000

са ПДВ-ом

2017 1.000.000

услуге 1.000.000

1.2.1 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања радио и телевизијског преноса седница Скупштине општине Димитровград.
Процењена вредност утврђена је на основу склопљеног уговора из 2016 године и испостављених рачуна из исте године.
интерни број поступка: 1У/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Пружање услуге радио и телевизијског 
преноса седница Скупштине општине
1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Пружање услуге радио и телевизијског 
преноса седница Скупштине општине

42341.000.000 1.200.000

1.2.2 7
2017

8
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка се спроводи ради организовања  обележавања значајнијих датума у општини Димитровград
Процењена вредност утврђена је на основу склопљених уговора у 2016. години и испостављених рачуна за слична дешавања током прошле године
интерни број поступка: 2У/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2017; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњи план јавних набавки  2017 од 30.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се поступак ЈНМВ -Пружање услуге организовања значајнијих датума у општини Димитровград.

Пружање услуге организовања значајнијих 
датума у општини Димитровград
1.666.666

По годинама: 
2017-1.666.666

Пружање услуге организовања значајнијих 
датума у општини Димитровград

42491.666.666 2.000.000
4249-1.666.666 -2.000.000

Страна 1 од 2Датум штампе: 15.09.2017 Апликација Управе за јавне набавке 



Место и датум: М.П.

Ђорђе Димов

Овлашћено лице:

Наташа Каменов

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1/2017; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњи план јавних набавки  2017 од 30.01.2017
Прва 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 06-90/2017-17/16-3 од 
11.09.2017.год
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