
План набавки за 2016. годину 
Општинска управа општине Босилеград

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2016.годину 18.1.2016
Измена број: 404-325/2015-1 24.2.2016
Измена број: 404-325/2015-2 13.4.2016
Измена број: 404-325/2015-4 26.9.2016
Измена број: 404-325/2015-5 6.12.2016

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

69.173.217

са ПДВ-ом

2016 69.172.717

добра 16.136.250

1.1.1 1
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Реализација јавне набавке се врши у циљу обезбеђивања деривата нафте (БМБ и евро дизел) и препарата за подмазивање ради коришћења 
моторних возила која су у власништву наручиоца.
Процена вредности се врши на основу цена дертивата нафте на две бензинске пумпе у Босилеграду и утрошка у току 2015.године.
интерни број поступка: 1; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Нафтни деривати1.017.500

По годинама: 
2016-1.017.000

Нафтни деривати

ОРН:
09100000    

09210000    

4264111.000.000 1.200.000
42641317.500 21.000

1.1.2 4
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2016

Набавка се реализује у циљу набавке рачунарске опреме (десктоп рачунари, екстерни HDD, скенери и слично) за потребе радника наручиоца.
Процењена вредност утврђена је ориујентационо на основу цена конфигурације претрагом на интернету.
интерни број поступка: 2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Четвртим ребалансом буџета општине Босилеград за 2016.годину смањена су средства за ову набавку од 1.000.000 динара на 350.000 динара. Набавка се спроводи 
сходно одредбама члана 39. став 2.Закона о јавним набавкама.

Рачунарска опрема833.333

По годинама: 
2016-833.333

Рачунарска опрема

ОРН:
30200000    

30213300    
30216110    
30233132    

512221833.333 1.000.000
512221-833.333 -1.000.000

Страна 1 од 18Датум штампе: 9.12.2016



1.1.3 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Уговором је предвиђена набавка 20 контејнера запремине 1.1м3 и 100 канти запремине 100 литара. Како општина у више наврата набавља канте 
запремине 110 литара то ће се и овог пута урадити а посебно имајући у виду чињеницу да на тржишту веома тешко се могу наћи канте запремине 
100 литара.
Набавка се спроводи у циљу набавке контејнера и канти за одношење комуналног и осталог отпада. Реализација се обавља по основу уговора о 
бесповратном коришћењу средстава закљученог између општине Босилеград и Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 401-
311/15 од 11.12.2015.године и Анекса на овај уговор.
Процена је извршена на основу цена контејнера и канти  набављених у току 2012.године с тим да су цене увећане за курсну разлику евра из 
разлога што се канте запремине 110 литара увозе. Анексом на основни уговор одређено је да се набави "100 канти запремине 110Л" па је из тих 
разлога извршена измена. Разлог измене је и у томе што је дошло до увећања цена по јединици.
интерни број поступка: 3; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-2; усвојена: 13.4.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Анексом на основни уговор Министарство за државну управу и локалну самоуправу је одредило да се набави "100 канти запремине 110Л" уместо планираних 125 канти.

Контејнери и канте за прикупљање 
комуналног отпада
1.250.000

1. 20 комада Металних контејнера за 
прикупљање чврстог комуналног отпада 
запремине 1.1 м3

670.000

2. 100 комада Металних канти за 
прикупљање чврстог комуналног отпада 
запремине 110 литара

580.000

По годинама: 
2016-1.250.000

Контејнери и канте за прикупљање 
комуналног отпада
1. 20 комада Металних контејнера за 
прикупљање чврстог комуналног отпада 
запремине 1.1 м3
2. 100 комада Металних канти за 
прикупљање чврстог комуналног отпада 
запремине 110 литара

ОРН:
44613700    

5122511.250.000 1.500.000

1.1.4 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Набавка се реализује по Уговору о донацији закљученим између општине Босилеград и амбасаде Јапана у Србији предвиђена је набавка 
амбулантног возила. Вредност возила је одређена на 30.500 еура. У буџету општине одређена су средства у износу од 3.812.500 динара. Средства
 су ослобођена плаћања пдв-а.
Вредност је одређена на основу понуда досбијених од стране потенцијалних понуђача пре подношења захтева амбасади Јапана за набавком овог 
добра.
интерни број поступка: 10; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-2; усвојена: 13.4.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Уговором о донацији закљученим између општине Босилеград и амбасаде Јапана у Србији предвиђена је набавка амбулантног возила. Вредност возила је одређена на 
30.500 еура. У буџету општине одређена су средства у износу од 3.812.500 динара. Средства су ослобођена плаћања пдв-а.

Санитетско возило3.812.500

По годинама: 
2016-3.812.500

Санитетско возило

ОРН:
34114121    

5121113.812.500 3.812.500

Страна 2 од 18Датум штампе: 9.12.2016



1.1.5 4
2016

6
2016

отворени 
поступак

10
2016

Уговором о донацији закљученим између општине Босилеград и амбасаде Јапана у Србији предвиђена је набавка аутоподизача и контејнера 
запремине 5 и 7 м3. Укупна вредност је одређена на 72.450 еура од чега 64.300 еура за аутоподизач и 8.150 еура за контејнере. Укупна средства у 
динарима износе 9.056.250 динара. Средства су ослобођена плаћања пдв-а.
Процена је извршена на основу услужних понуда која су доставили потенцијални понуђачи у тренутку састављања захтева за добијање донације.
интерни број поступка: 11; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-2; усвојена: 13.4.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Уговором о донацији закљученим између општине Босилеград и амбасаде Јапана у Србији предвиђена је набавка аутоподизача и контејнера запремине 5 и 7м3. Укупна 
вредност је 72.450 еура. У буџету општине одређена су средства у износу и то: аутоподизач 64.300 еура или 8.037.500 динара и контејнери 8.150 еура или 1.018.750 динара. Средства су 
ослобођена плаћања пдв-а.

Камион за одношење смећа-аутоподизач и 
контејнери за сакупљање смећа запремине 
5 м3 и 7 м3

9.056.250

1. Камион за одношење комуналног отпада-
аутоподизач

8.037.500

2. Контејнери за одношење комуналног 
отпада

1.018.750

По годинама: 
2016-9.056.250

Камион за одношење смећа-аутоподизач и 
контејнери за сакупљање смећа запремине 
5 м3 и 7 м3
1. Камион за одношење комуналног отпада-
аутоподизач
2. Контејнери за одношење комуналног 
отпада

ОРН:
34144510    
44613700    

5121148.037.500 8.037.500
5124111.018.750 1.018.750

1.1.6 10
2016

11
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

За набавку музичке и видео опреме предвиђена су средства у износу од 5.710 еура или 701.344 динара од чега донатор УНОПС даје 617.182 а 
општина Босилеград 84.161 динара.
Набавка музичке и виео опреме се врши са циљем унбапређења рада установе центар културе у Босилеграду.
Процењена вредност је извршена на основу спецификације дате донатору УНОПС при одређивању буџета.
интерни број поступка: 13; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-4; усвојена: 26.9.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Буџетом пројекта "Развој културе кроз побољшање инфраструктурног окружења" предвиђена је набавка музичке и видео опреме.

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Из разлога измене буџета пројекта "Развој културе кроз развој инфраструктуре" у оквиру кога је била планирана предметна набавка извршена је прерасподела средстава 
тако да се одустало од куповине ове опреме а целокупни износ пребачен је на финансирање радова на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду.

Музичка и видео опрема у циљу реализације 
пројекта "Развој  културе кроз побољшање 
инфраструктурног окружења"

687.316

По годинама: 
2016-687.321

Музичка и видео опрема у циљу реализације 
пројекта "Развој  културе кроз побољшање 
инфраструктурног окружења"

ОРН:
37000000    

512611617.182 617.182
51211170.134 84.161

512611-617.182 -617.182
512111-70.134 -84.161

1.1.7 12
2016

1
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2017

Набавка се спроводи на основу одлуке надлежног министарства. Финансирање се врши из средстава убраних по основу игара на срећу.
На основу цена теренских аутомобила на тржишту Р Србије.
интерни број поступка: 14; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се планира на основу одлуке надлежног министарства. Финансирање се врши из средстава убраних по основу игара на срећу.

Путнички аутомобил за службену употребу1.000.000

По годинама: 
2016-1.000.000

Путнички аутомобил за службену употребу

ОРН:

34110000    

5121111.000.000 1.200.000

услуге 3.200.000

Страна 3 од 18Датум штампе: 9.12.2016



1.2.1 1
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се реализује у циљу избора добављача електричне енергије, сходно одредбама Закона о енергетици, на свим мерним местима која су у 
власништву наручиоца.
Процењена вредност је извршена на основу утрошка електричне енергије у току 2015.године. У процену вредности је урачуната само вредност за 
утрошену електричну енерију, док трошкови за подстицај производње и трошкови приступа систему нису обрачунати јер су зависни од висине 
потрошње електричне енергије.
интерни број поступка: 4; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија3.200.000

По годинама: 
2016-3.200.000

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

4212113.200.000 3.800.000

радови 49.836.967

1.3.1 6
2016

9
2016

отворени 
поступак

12
2016

Општина Босилеград, заједно са Гимназијом Босилеград и основном школом Георги Димитров у Босилеграду су 2007.године започели изградњу 
спортско школске хале у Босилеграду, а након одобрења тадашњем министарства просвете и спорта. Хала је изграђена до одређеног степена и 
2009.године са изградњом се стало из разлога што изабрани понуђач није могао да финансијски прати изградњу хале а касније је над истим уведен
 поступак стечаја. Сва три корисника (општина, гимназија и основна школа) су у више наврата захтевала од ресорног министарства да се одреди 
према насталом проблему и дозволи општини Босилеград да реши проблем на тај начин што ће раскинути уговор и наставити изградњу до 
комплетног завршетка свих предвиђених радова. Ресорно министарство је сагласно да се настави са радовима али до дана сачињавања овог 
плана није дало сагласност да се раскине потписани уговор на изградњи хале. Ови радови су предвиђени као прва фаза која подразумева 
довођење хале у функционално стање. Комплетан завршетак свих потребних радова износи више средстава и она ће се обезбедити у буџету 
општине Босилеград за 2017.годину.
Изградња хале је вршена на основу главног пројекта из 2007.године. Процена вредности радова који су предмет ове јавне набавке извршена је на 
основу предмера и предрачуна који је урађен од стране пројектанта-ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Босилеград.
интерни број поступка: 5; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изградњи спортско-школске сале 
у Босилеграду-прва фаза
5.766.700

По годинама: 
2016-5.766.700

Радови на изградњи спортско-школске сале 
у Босилеграду-прва фаза

ОРН:
45000000    

5112935.053.400 6.064.000
511293713.300 856.000

1.3.2 6
2016

9
2016

отворени 
поступак

12
2016

Општина Босилеград је 2013.године закључила уговор о изградњи градског базена у Босилеграду, са најповољнијим понуђачем након спроведеног 
отвореног поступка јавне набавке. Изабрани понуђач је започео са радовима али из разлога неликвидности није успео да заврши уговорене 
радове. Из овог разлога општина Босилеград је једнострано раскинула уговор и наплатила банкарску гаранцију. Из ових разлога неопходно је 
наставити са изградњом базена.
Процена вредности је извршена на основу пројекта за изградњу градског базена у Босилеграду.
интерни број поступка: 6; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Изградња градског базена у Босилеграду 
(наставак започетих радова)
26.250.000

По годинама: 
2016-26.250.000

Изградња градског базена у Босилеграду 
(наставак започетих радова)

ОРН:

45000000    

51129323.120.830 27.745.000
5112933.129.170 3.755.000

1.3.3 8
2016

10
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавке се спроводи у циљу извођења радова на изградњи приступних саобраћајница за новосаграђени мост преко реке Драговиштице у 
Босилеграду који се налази у Душановој улици.
Процена је извршена на основу предмера и предрачуна из 2015.године.
интерни број поступка: 7; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изградњи приступних 
саобраћајница за мост у Душановој улици у 
Босилеграду

3.333.300

По годинама: 
2016-3.333.300

Радови на изградњи приступних 
саобраћајница за мост у Душановој улици у 
Босилеграду

ОРН:
45000000    

5112313.333.300 4.000.000
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1.3.4 8
2016

9
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Јавна набавка се спроводи са циљем изградње нове улице од новосаграђеног моста у Душановој улици до улице Радничка. У радове је обухваћно 
асфалтирање.
Процена вредности извршена је на основу предмера и предрачуна из 2015.године
интерни број поступка: 8; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Просецање нове улице  од Душанове до 
Радничке са асфалтирањем
3.333.300

По годинама: 
2016-3.333.300

Просецање нове улице  од Душанове до 
Радничке са асфалтирањем

ОРН:
45000000    

5112313.333.300 4.000.000

1.3.5 5
2016

7
2016

отворени 
поступак

12
2016

Ово су радови на преуређењу објекта бивших караула у циљу развоја туризма.
Процена вредности је извршена на основу процена вредности из ранијих година када су расписивани јавни позиви у циљу извођења истих радова.
интерни број поступка: 9; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на привођењу намени објекта 
бивших караула за развој туризма
4.864.170

По годинама: 
2016-4.864.170

Радови на привођењу намени објекта 
бивших караула за развој туризма

ОРН:
45000000    

4251114.319.170 5.183.000
512211545.000 654.000

1.3.6 12
2016

1
2017

отворени 
поступак

7
2017

За ове радове су предвиђена средства у износу од 5.377.379 динара од чега 645.285 динара из буџета општине Босилеград и 4.732.093 динара из 
средстава донатора УНОПС.
Набавка се реализује ради заштите зграде дока културе у Босилеграду који уназад 15 година прокишњава.
Процењена вредност је утврђена на основу предмера и предрачуна који је саставни део пројекта санације крова зграде дока културе у 
Босилеграду.
интерни број поступка: 12; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-4; усвојена: 26.9.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Буџетом пројекта "Развој културе кроз побољшање инфраструктурног окружења" предвиђена је санација крова Дома културе Босилеград у Босилеграду.

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке и пристиглих понуда установљено је да за првобитно планирана средства у износу од 5.377.379 динара није могуће 
извести све потребне радове. Из тог разлога извршена је измена буџета пројекта "Развој културе кроз побољшање инфраструктурног окружења" у оквиру кога се врши финансирање 
предметних радова.

Радови на санацији крова зграде Дома 
културе у Босилеграду
6.289.497

По годинама: 
2016-6.289.497

Радови на санацији крова зграде Дома 
културе у Босилеграду

ОРН:
45000000    
45453000    

4251144.732.094 4.732.094
425114537.737 645.285

4251141.383.959 1.383.959
425114-364.293 -437.153
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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

12.668.225

са ПДВ-ом

2016 12.668.563

добра 6.087.037добра 5.419.187

2.1.1 2
2016

3
2016

39.2. 7
2016

Загревање просторија наручиоца уређено је централним грејањем које као енергент користи дрво (буково и храстово) те из тих разлога је потребно 
извршити набавку нистог за грејну 2016.годину.
Процењена вредност је извршена на тај начин што је планирани износ у 2015.години увећан из разлога што је на територији општине Босилеград 
дошло до већег увећања цене огревног дрвета из разлога повећане потражње из унутрашњости Србије.
интерни број поступка: 1; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН 
(500.000 динара без пдв-а); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Огревно дрво (буково и храстово)458.333

По годинама: 
2016-458.333

Огревно дрво (буково и храстово)

ОРН:
03410000    

421223458.333 550.000

2.1.2 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Набавка канцеларијског намештаја вршиће се у случлају стављања ван употребе појединог намештаја који се тренутно користи.
Процена вредности извршена је на основу цена појединих делова канцеларијског намештаја (столице, столови и слично).
интерни број поступка: 2; Образложење основаности: Процењена вредност испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка укинута четвртим ребалансом буџета општине Босилеград за 2016.годину.

Канцеларијски намештај113.300

По годинама: 
2016-113.300

Канцеларијски намештај

ОРН:
39130000    

512211113.300 136.000
512211-113.300 -136.000

2.1.3 5
2016

6
2016

39.2. 12
2016

Предвиђа се набавка рачунарске периферије и апарата за конумикацију.
Процена је извршена на основу  цена утврђених путем интернета.
интерни број поступка: 3; Образложење основаности: Процењена вредност испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка укинута четвртим ребалансом буџета општине Босилеград за 2016.годину.

Рачунарска периферија и комуникациона 
опрема
96.250

По годинама: 
2016-96.250

Рачунарска периферија и комуникациона 
опрема

ОРН:
30232100    
32552100    

51222243.750 52.500
51223052.500 63.000

512222-43.750 -52.500
512230-52.500 -63.000
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2.1.4 6
2016

7
2016

39.2. 12
2016

Набвавка подразумева набавку електронске и фотографске опреме за потребе појединих служби наручиоца (инспекције и др)
Процена је извршена оријхентационо на основу цена утврђених путем интернета за појеине компоненте опреме.
интерни број поступка: 4; Образложење основаности: Процењена вредност испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка укинута четвртим ребалансом буџета општине Босилеград за 2016.годину.

Електронска и фотографска опрема458.300

По годинама: 
2016-458.300

Електронска и фотографска опрема

ОРН:
31710000    

38650000    

512240458.300 550.000
512240-458.300 -550.000

2.1.5 1
2016

2
2016

7.1.15) 12
2016

Набавка земљишта за потребе наручиоца при решавању имовинско правних односа (при грађењу појединих објеката-просецање улица, приступне 
саобраћајнице и слично).
Процена је извршена потпуно оријентационо на основу елементарних сазнања о кретању цена земљишта у Босилеграду у делу где се планира 
решавање имовинско правних односа.
интерни број поступка: 5; Образложење основаности: Члан 7. став 1. тачка 15. ЗЈН (прибављање или закуп земљишта).; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Земљиште1.900.000

По годинама: 
2016-1.900.000

Земљиште

ОРН:
70120000    

5411101.900.000 2.000.000

2.1.6 1
2016

2
2016

39.2. 12
2016

У ова добра урачунат је и канцеларијски материјал за потребе Канцеларије за младе општине Босилеград.
Ради обављања редовних активности прописаних законом и подзаконским актима потребно је у току године набављати у континуитету 
канцеларијски материјал-потрепштине (хартија, оловке, омоти списа, фасцикле и друго)
Процена вредности је извршена на основу утрошка из 2015.године и цена из исте године.
интерни број поступка: 6; Образложење основаности: Процењена вредност испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Канцеларијски материјал441.600

По годинама: 
2016-441.600

Канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    

426111416.600 500.000
42611125.000 30.000

2.1.7 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Наручилац поседује више типова апарата. За њихово нормално функционисање потребно је вршити замену појединих делов а посебно кетриџа и 
тонера.
Процена вредности извршена је на основу утрошака у 2015.години.
интерни број поступка: 7; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за посебне намене (делови и 
прибор фотокопир апарата)
148.750

По годинама: 
2016-148.750

Материјал за посебне намене (делови и 
прибор фотокопир апарата)

ОРН:

30125000    
30125100    

426910148.750 178.500

2.1.8 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Општинска управа поседује возила која користи у вскодневном раду (службена путовања, инспекцијски послови и друге службене потребе). 
Елементарно одржавање односно поправку појединих делова врши возач ових возила тако да је у току године неопходно потребно набављати 
поједине резервне делове.
Процена вредности је извршена на основу утрошака за ову намену у 2015.години.
интерни број поступка: 8; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за превозна средства208.300

По годинама: 
2016-208.300

Опрема за превозна средства

ОРН:
34000000    

34100000    

426491208.300 250.000
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2.1.9 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

У ова добра спадају и добра за одржавање хигијене за потребе Канцеларије за младе општине Босилеград.
Ради свакодневног одржавања хигијене у просторијама зграде општине Босилеград и шест месних канцеларија неопходно је набавити средства за 
чишћење и полирање.
Процена је извршена на основу утрошака за ову намену у 2015.години.
интерни број поступка: 9; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Производи за чишћење и полирање35.800

По годинама: 
2016-35.800

Производи за чишћење и полирање

ОРН:
39800000    

42681133.300 40.000
4268112.500 3.000

2.1.10 10
2016

11
2016

39.2. 12
2016

Имајући у виду одредбе закона о заштити на раду потребно је набавити радну одећу и обућу за поједине раднике који раде на пословима 
инспекције, ложења централног грејања.
Процена је извршена на основу утрошака средстава за ову намену у 2015.години.
интерни број поступка: 10; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Заштитна опрема (униформе, радна одела и 
остало)
78.750

По годинама: 
2016-78.750

Заштитна опрема (униформе, радна одела и 
остало)

ОРН:
18143000    

42612317.500 21.000
42612961.250 73.500

2.1.11 2
2016

2
2016

39.2. 12
2016

Овом набавком предвиђа се набавка календара, роковника и осталог пропагандног материјала и  других поклона за потребе општине Босилеград.
Процена вредности је извршена на основу утрошака за ову намену у 2015.години.
интерни број поступка: 11; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поклони416.700

По годинама: 
2016-416.700

Поклони

ОРН:
22817000    

30192121    
30199792    

423712416.700 500.000

2.1.12 2
2016

2
2016

7.1.1) 12
2016

Под осталим административним материјалом подразумева се набавка прописаних аката које издаје наручилац (извод из матичне књиге рођених, 
умрлих и венчаних)
Процена вредности извршена је на основу утрошка средстава за набавку предметног материјала у 2015.години.
интерни број поступка: 12; Образложење основаности: Завод за израду новчаница има искључиво право на изради аката који су предмет ове 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остали административни материјал262.500

По годинама: 
2016-262.500

Остали административни материјал

ОРН:
30192000    

2.1.13 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Стручна литература подразумева литературу коју запослени користе у свакодневном раду (часописи, гласници и слично).
Процена вредности је извршена на основу утрошка средстава у 2015.години.
интерни број поступка: 13; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стручна литература за редовне потребе 
запослених
175.000

По годинама: 
2016-175.000

Стручна литература за редовне потребе 
запослених

ОРН:
22100000    

426311175.000 210.000
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2.1.14 5
2016

6
2016

39.2. 12
2016

Опрема за културу представља опрему која се преко канцеларије за младе набавља за потребе разних секција при Установи центар културе у 
Босилеграду (разна музичка опрема и опрема за озвучење и слично). У овим пројектима учешће има и надлежно министатство за културу.
Процена вредности је извршена оријентационо на основу цена појединих компоненети утврђених путем интернбета.
интерни број поступка: 14; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за културу /Канцеларија за младе 
општине босилеград/
391.700

По годинама: 
2016-391.700

Опрема за културу /Канцеларија за младе 
општине босилеград/

ОРН:
32342412    

512631391.700 470.000

2.1.15 6
2016

6
2016

39.2. 12
2016

Ова опрема се набавља у циљу реализације пројеката преко Канцеларије за младе општине Босилеград. Учешће у овим пројектима има и 
надлежно министарство за културу.
Процена вреддности је извршена оријентационо на основу цена појединих компоненти утврђених путем интернета.
интерни број поступка: 15; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Рачунарска и фотографска опрема 
/Канцеларија за младе општине Босилеград/
136.700

По годинама: 
2016-136.700

Рачунарска и фотографска опрема 
/Канцеларија за младе општине Босилеград/

ОРН:
30200000    
38651000    

51222183.300 100.000
51224053.400 64.000

2.1.16 5
2016

5
2016

39.2. 6
2016

Под поклонима се подразумева набавка сви потребних реквизита ) мајице и слично за потребе организовања "Матурантске параде".
Процена вредности извршена је на основу утрошака за ову намену у 2015.години
интерни број поступка: 16; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поклони /Канцеларија за младе општине 
Босилеград/
83.300

По годинама: 
2016-83.300

Поклони /Канцеларија за младе општине 
Босилеград/

ОРН:
18530000    

42371283.300 100.000

2.1.17 4
2016

4
2016

39.2. 6
2016

набавка рачунарске периферије /штампачи/ за потребе Канцеларије за младе општине Босилеград.
Процена вредности је извршена оријентационо на основу цена ласерских штампача средње класе утврђених путем интернета.
интерни број поступка: 17; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Рачунарска периферија /Канцеларија за 
младе општине Босилеград/
83.300

По годинама: 
2016-83.300

Рачунарска периферија /Канцеларија за 
младе општине Босилеград/

ОРН:
30232110    

51222283.300 100.000
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2.1.18 1
2011

1
2017

39.2. 3
2017

Набавља се потребан канцеларијски материјал (столице, столови, завесе ...).
Набавка се спроводи у циљу реализације пројекта "Развој културе кроз побољшање инфраструктурног окружења"
Вредност је утврђена у буџету пројекта на основу достављене спецификације.
интерни број поступка: 18; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 404-325/2015-4; усвојена: 26.9.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Канцеларијска опрема у циљу реализације пројекта "Развој  културе кроз побољшање инфраструктурног окружења"

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Из разлога измене буџета пројекта "Развој културе кроз побољшање инфраструктурног окружења" у оквиру кога је била планирана предметна набавка извршена је 
прерасподела средстава тако да је дошло до смањења планираних средстава за ову јавну набавку а остали део пребачен је на финансирање радова на санацији крова зграде Дома 
културе у Босилеграду.

Канцеларијска опрема у циљу реализације 
пројекта "Развој  културе кроз побољшање 
инфраструктурног окружења"

306.454

По годинама: 
2016-306.454

Канцеларијска опрема у циљу реализације 
пројекта "Развој  културе кроз побољшање 
инфраструктурног окружења"

ОРН:
39130000    

426111514.716 514.716
42611158.490 70.188

426111-514.716 -514.716
426111247.964 297.557

2.1.19 12
2016

12
2016

39.2. 1
2017

Четвртим ребалансом одређен је износ из процењене вреднопсти и исти је умањем у односу на првобитни план за 2016.годину за 650.000 динара.
Циљ набавке је набавка рачунарске опреме за потребе наручиоца.
На основу цена средњих конфигурација на тржишту Р Србије.
интерни број поступка: 19; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењују одредбе Закона о 
јавним набавкама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом јавних набавки за 2016.годину предвиђена је набавка рачунарске опреме у вредности од 1.000.000 динара са пдв-ом. Четвртим ребалансом смањена су средства 
и то на 350.000 динара са пдв-ом. Из ових разлога набавка се спроводи сходно одредбама члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.

Рачунарска опрема292.000

По годинама: 
2016-292.000

Рачунарска опрема

ОРН:
30200000    

512221292.000 350.000

услуге 7.249.038услуге 7.249.038

2.2.1 7
2016

8
2016

39.2. 12
2016

Набавка се реализује из разлога израде Пројеката везаних за потенцијалне елементарне непогоде, њихову дефинисаност и израда плана заштите 
од истих.
Процена је извршена на основу понуде достављене од стране Међународног института за Ббезбедност из Београда из 2014.године
интерни број поступка: 1; Образложење основаности: Процењена вредност набавке је мања од вредности доњег лимита испод кога се не; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда пројеката: Процена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа и 
Пројекат плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама

330.000

По годинама: 
2016-330.000

Израда пројеката: Процена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа и 
Пројекат плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама

ОРН:
71000000    

511451330.000 396.000
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2.2.2 1
2016

1
2016

7.1.1) 12
2016

У ове услуге урачунате су и услуге повременог ванредног одвоза кабастог отпада наручиоца. Трошкови овог одвоза у висини од 21.000 динара 
исказани су на конту 421324.
Ово су услуге неопходне ради редовног снабдевања пијаћом водом, коришћење канализационе мреже и одвожење комуналног отпада од стране 
наручиоца.
Процена вредности извршена је на основу процене и остварене потрошње у току 2015.године.
интерни број поступка: 2; Образложење основаности: На територији општине Босилеград одлуком со Босилеград једини привредни субјекат који 
има право оношења смећа, дистрибуције воде за пиће и управљање канализационом мрежом је ЈП "Услуга", па сходно члану 7. став 1. тачка 1) 
ЗЈН ово предузеће има искључиво право над обављањем горе побројаних делатности.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Комуналне услуге200.830

По годинама: 
2016-200.830

Комуналне услуге

ОРН:
65000000    

65111000    
90400000    
90500000    

421311183.330 220.000
42132417.500 21.000

2.2.3 1
2016

1
2016

7.1.1) 12
2016

Износ од 29.941 динар који је додат овом изменом плана односи се на провозију за пребацивање средстава по пројекту "Развој културе кроз 
побољшање инфраструктурног окружења"
Набавка се планира ради плаћања провизије Управи за трезор приликом финансијских трансакција наручиоца у току 2016.године.
Процена вредноисти извршена је на основу утрошака за ову намену у току 2015.године.
интерни број поступка: 3; Образложење основаности: Управа за трезор је законом овлашћена за вршење финансијских услуга државних органа па 
и наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 404-325/2015-4; усвојена: 26.9.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Провизија Управе за трезор на средства која се исплаћују по основу реализације пројекта "Развој културе кроз побољшање инфраструктурног окружења"

Услуге Управе за јавна плаћања-трезора429.478

По годинама: 
2016-429.478

Услуге Управе за јавна плаћања-трезора

ОРН:
66600000    

421111400.000 400.000
4211113.537 3.537

42111125.941 25.941

2.2.4 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Имајући у виду закључене уговоре за коришћење фиксне телефоније са предузећем "Телеком" као оператером фиксме телефоније то се ради 
нормалног обављања делатности наставља са коришћењем ових услуга у 2016.години.
Процена вредности је утврђена на основу утрошка средстава за ове услуге у току 2015.године и процене увећања коришћења ових услуга у 
2016.години.
интерни број поступка: 4; Образложење основаности: Процењена вредност је мања од доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге телефона, телекса и телефакса465.800

По годинама: 
2016-465.830

Услуге телефона, телекса и телефакса

ОРН:
64211000    

64211200    

421411458.300 550.000
4214117.500 9.000

2.2.5 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Набавка се планира из разлога пружања интернет услуга (АДСЛ Телеком Србија) ради нормалног обављања поислова наручиоца.
Процена вредности је извршена на основу утрошака средстава за интернет услуге у 2015.години и планираног увећања од око 5%.
интерни број поступка: 5; Образложење основаности: Процењена вредност је мања од доњег лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге интернета87.500

По годинама: 
2016-87.500

Услуге интернета

ОРН:
72400000    

42141287.500 105.000
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2.2.6 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Обухваћени и услуге мобилне телефоније за потребе Канцеларије за младе општине Босилеград
Ова услуга је предвиђена ради остваривања саобраћаја у мобилној телефонији службених мобилних телефона у власништву наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу утрошка средстава за ове услуге у 2015.години са планираним увећањем.
интерни број поступка: 6; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге мобилне телефоније89.200

По годинама: 
2016-89.200

Услуге мобилне телефоније

ОРН:
64212000    

42141483.300 100.000
4214145.900 7.000

2.2.7 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Ради нормалног функционисања наручиоца свакодневно је потребно користити поштанске услуге ЈП "Пошта Србије". Услуге обухватају поштанске 
услуге у вези са дневном штампом и часописима, писмима, пакетима, поштанске шалтерске услуге, изнајмљивање поштанских сандучића, пост 
рестант услуге и остале птт услуге по потреби.
Процена вредности је извршена на основу утрошака средстава за ове намене у 2015.гопдини.
интерни број поступка: 7; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поштанске услуге274.550

По годинама: 
2016-274.550

Поштанске услуге

ОРН:
64110000    

64116000    
64121200    

421421262.500 315.000
4214228.750 10.500

4214223.300 4.000

2.2.8 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Ова набавка је неопходно из разлога обавезног осигурања моторних возила у власништву наручиоца при њиховој годишњој регистрацији.
Процена је извршена на основу утрошених средстава за ову намену у току 2015.године.
интерни број поступка: 8; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање возила105.000

По годинама: 
2016-105.000

Осигурање возила

ОРН:
66516100    

421512105.000 126.000

2.2.9 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

У ове услуге урачунате су услуге смештаја за потребе Канцеларије за младе општине Босилеград.
Ово представљају услуге хотел или хостела у којима одедају  радници наручиоца који остају на службеном путу дуже од једног дана.
Процена је извршена оријентационо и иста је мања од остварених вредности у 2015.години.
интерни број поступка: 9; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге смештаја58.300

По годинама: 
2016-58.300

Услуге смештаја

ОРН:
70333000    

42213141.700 50.000
42213116.600 20.000

2.2.10 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Статутом општине Босилеград и појединим другим актима  дозвољена је двојезнична употреба језика (српски и бугарски) то је у току године 
потребно вршити превођење појединих аката са српског на бугарски језика. Такође је потребно превођење аката које потписује општина 
Босилеград са разним донаторима а која су претежно на енглеском језику.
Процена је извршена на основу утрошка средстава за ове намене у 2015.години уз незнатно увећање по слободној процени.
интерни број поступка: 10; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге превођења41.500

По годинама: 
2016-41.500

Услуге превођења

ОРН:
79530000    

42311141.500 52.500
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2.2.11 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Ова набавка предвиђа набавку софтвера за потребе нормалног функционисања појединих служби (софтвер у обрачунској служби, софтвер за 
уматичење животиња при раду службе за уматичење наручиоца, софтвер за обрачун зарада породиља)
Вредности су одређене оријентационо. Само је за потребе службе уматичења добијена понуда за инсталацију софтвера.
интерни број поступка: 11; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге израде софтвера416.700

По годинама: 
2016-416.700

Услуге израде софтвера

ОРН:
72262000    

423211416.700 500.000

2.2.12 1
2016

1
2016

7.1.1) 12
2016

Наплате пореских прихода за некретнине на подручју општине Босилеград је од 01.01.2009.године обавеза општине Босилеград, која је у свом 
саставу формирала службу локалне пореске администрације (ЛПА). Техничко опремање ове службе извршило је 2009.године надлежно 
министарство финансија (сервер и радне станице). Исто министарство је са Институтом Михајло Пупин из Београда закључило уговор о 
инсталацији опреме и инсталацији софтвера који је од стране института специјално израђен за ову врсту наплате пореза. Институт је своје обавезе
 извршио у року и на инсталирани софтвер дао грејс период од годину дана а касније је уговорена месечна наплата за услуге одржавања истог. 
Одржавање подразумева даљински приступ приликом евентуалних проблема при коришћењу софтвера, измене у самом софтверу по основу 
измена у појединим законима из области наплате пореза и слично. Ова набавка по истом основу предвиђа одржавање апликативног софтвера у 
служби књиговодства израђеног од стране Завода за унапређење пословања. Наплата одржавања овог софтвера ће се вршити по први пут у 
2016.години.
Процена је извршена на  основу утрошка средстава за софтвер института Михајло Пупин и најаве односно цене коју тражи Завод за унапређење 
пословања.
интерни број поступка: 12; Образложење основаности: Набавке се односе на већ закљученим уговорима ради одржавања апликативних софтвера; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања рачунара583.300

По годинама: 
2016-583.300

Услуге одржавања рачунара

ОРН:
72261000    

423221583.300 700.000

2.2.13 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Ова услуга се користи ради превоза појединих радника на посао и са посла.
Процена је извршена на основу утрошка средстава за ову намену у 2015.години.
интерни број поступка: 13; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге превоза радника на посао и са посла147.000

По годинама: 
2016-147.000

Услуге превоза радника на посао и са посла

ОРН:
60130000    

415112147.000 147.000

2.2.14 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Ове услуге представљају котизацију ради учешћа радника наручиоца на семинарима и обукама, посебно при промени закона или других 
подзаконских аката а све у областима у којима наручилац има надлежности.
Процена вредности је извршена оријентационо на основу утрошака средстава за ове намене у току 2015.године.
интерни број поступка: 14; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге стручног оспособљавања (котизација 
за учешће на семинарима)
62.500

По годинама: 
2016-62.500

Услуге стручног оспособљавања (котизација 
за учешће на семинарима)

ОРН:
80522000    

42332162.500 75.000

2.2.15 1
2016

1
2016

7.1.1) 12
2016

Услуге се користе за полагање стручних испита радника који су својим радом стекли то право односно имају законску обавезу полагања тих испита.
Процењена вредност за ове услуге извршена је на основу утрошака средстава у 2015.години.
интерни број поступка: 15; Образложење основаности: Полагање стручних испита предвиђено је законима који одређују институције у којима се 
врши такво полагање па самим тим те институције имају искључиво право.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге полагању стручних испита150.000

По годинама: 
2016-150.000

Услуге полагању стручних испита

ОРН:
75111000    

423392150.000 150.000

Страна 13 од 18Датум штампе: 9.12.2016



2.2.16 3
2016

3
2016

39.2. 12
2016

У ове услуге урачунате су услуге штампања за потребе Канцеларије за младе општине Босилеград
Ово су услуге у циљу штампања разних публикација за потребе наручиоца и канцеларије за младе
Процена је извршена на основу утрошка средстава за ове намене у 2015.години.
интерни број поступка: 16; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге штампања публикација108.300

По годинама: 
2016-108.300

Услуге штампања публикација

ОРН:
79810000    

42341387.500 105.000
4234138.300 10.000

42341312.500 15.000

2.2.17 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Услуге се користе ради послуживања гостију у згради општине Босилеград.
Процена вредности је извршена на основу утрошака у 2015.години.
интерни број поступка: 17; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге трговине на мало (репрезентација у 
згради наручиоца)
271.250

По годинама: 
2016-271.250

Услуге трговине на мало (репрезентација у 
згради наручиоца)

ОРН:
55900000    

423711271.250 325.500

2.2.18 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Вештаћење за потребе наручиоца а по судским споровима.
Процена вредности је дата оријентационо на основу плана из 2015.године.
интерни број поступка: 18; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге вештачења90.000

По годинама: 
2016-90.000

Услуге вештачења

ОРН:
71319000    

42353190.000 90.000

2.2.19 1
2016

1
2016

7.1.1) 12
2016

Оглашавање појединих аката као законска обавеза.
Процена вредности је дата оријентационо на основу издатака у 2015.години.
интерни број поступка: 19; Образложење основаности: Ове услуге представљају услуге оглашавања појединих аката наручиоца у гласилима 
одређеним посебним законима (јавни позиви за набавке преко 5 милона динара на Портал службених гласила РС, акта наручиоца у службеним 
гласницима и слично) што значи да оглашивачи имају искључиво право.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге оглашавања61.250

По годинама: 
2016-61.250

Услуге оглашавања

ОРН:
79341000    

42343261.250 73.500

2.2.20 6
2016

6
2016

39.2. 10
2016

У ове услуге обухваћене су и услуге за потребе канцеларије за младе општине Босилеград
Ове услуге су услуге финансијске ревизије.
Процена је урађена оријентационо на основу процене из 2015.године.
интерни број поступка: 20; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге ревизије108.300

По годинама: 
2016-108.300

Услуге ревизије

ОРН:
79212000    

42351183.300 100.000
42311125.000 30.000

2.2.21 1
2016

1
2016

7.1.1) 12
2016

Ова услуга се планира из разлога обавезе наручиоца да изврши регистрацију моторних возила које има у свом власништву.
Процена вредности је изврше на на основу утрошака средстава за ову намену у 2015.години.
интерни број поступка: 21; Образложење основаности: Искључиво право МУП-а РС у области регистрације моторних возила прописано је посебним
 законом.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге регистрације возила210.000

По годинама: 
2016-210.000

Услуге регистрације возила

ОРН:
    MA07

482131210.000 210.000
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2.2.22 3
2016

3
2016

39.2. 12
2016

Ова врста услуге представља медијске услуге за потребе наручиоца (писане и електронске) услуге.
Процена вредности је извршена на основу утрошка средстава у 2015.години.
интерни број поступка: 22; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медијске услуге87.500

По годинама: 
2016-87.500

Медијске услуге

ОРН:
    QA01

    QA06
    QA07

42344987.500 105.000

2.2.23 3
2016

3
2016

39.2. 12
2016

Ове услуге представљају услуге у области очувања животне средине.
Процена вредности је извршена оријентационо, а узимајући у обзир планирана средства за ову намену у 2015.години.
интерни број поступка: 23; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге у области животне средине105.000

По годинама: 
2016-105.000

Услуге у области животне средине

ОРН:
90700000    

424611105.000 105.000

2.2.24 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Ово су стручне услуге поправки и одржавања моторних возила у власништву наручиоца како на моторима тако и на лимарији.
Процена вредности је дата оријентационо а на основу планираних средстава у 2015.години.
интерни број поступка: 24; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге механичких поправки моторних 
возила
218.750

По годинама: 
2016-218.750

Услуге механичких поправки моторних 
возила

ОРН:
50112000    

425211175.000 210.000
42521943.750 52.500

2.2.25 2
2016

2
2016

39.2. 12
2016

Ово су услуге поправке и одржавања целокупне административне опреме.
Процена вредности је извршена на основу издатака за ову намену у 2015.години.
интерни број поступка: 25; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге поправке и одржавања опреме262.500

По годинама: 
2016-262.500

Услуге поправке и одржавања опреме

ОРН:
50310000    

50320000    
50330000    

425229262.500 315.000

2.2.26 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

У ове услуге урачунате су и услуге репрезентације Канцеларије за младе општине Босилеград.
Ове услуге су услуге репрезентације у ресторанима затвореног типа. У ове услуге поред општинске управе уврштена је и Канцеларија за младе.
Процена вредности ових услуга извршена је оријентационо на основу утрошака у 2015.години.
интерни број поступка: 26; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Угоститељске услуге241.000

По годинама: 
2016-241.000

Угоститељске услуге

ОРН:
55311000    

423621219.000 262.500
42362122.000 27.000

2.2.27 2
2016

3
2016

39.2. 12
2016

Ове услуге су услуге специјализованих понуђача (пуњење апарата за гашење пожара и слично).
Процена је изврпшена оријентационо на основу процене из 2015.године.
интерни број поступка: 27; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале специјализоване услуге210.000

По годинама: 
2016-210.000

Остале специјализоване услуге

ОРН:
50413200    

424911210.000 252.000
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2.2.28 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Услуге појединих државних органа приликом уматичења животиња.
Процена вредности извршена је на основу утрошака у 2015.години.
интерни број поступка: 28; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге заштите животиња и биља8.750

По годинама: 
2016-8.750

Услуге заштите животиња и биља 4241198.750 10.500

2.2.29 3
2016

3
2016

39.2. 12
2016

Ово су услуге које се планирају ради евентуалне поправке комуникационе опреме.
Процена вредности извршена је на основу процена из 2015.године.
интерни број поступка: 29; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге поправке опреме за комуникацију43.750

По годинама: 
2016-43.750

Услуге поправке опреме за комуникацију

ОРН:
50334000    

2.2.30 3
2016

3
2016

39.2. 12
2016

Ово су услуге појединих стручних лица која се ангажују на реализацији пројеката )менаџер пројекта, сарадник на пројекту и друге стручне услуге).
Процена вредности одређена је оријентационо на основу планираних радионица у 2016.години.
интерни број поступка: 30; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге по уговору о делу /Канцеларија за 
младе/
330.000

По годинама: 
2016-330.000

Услуге по уговору о делу /Канцеларија за 
младе/

423911100.000 100.000
423911100.000 100.000

42391130.000 30.000
423911100.000 100.000

2.2.31 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Ово су услуге паркирања службених возила на паркинзима ван територије општине.
Процена вредности извршена је оријентационо.
интерни број поступка: 31; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге паркирања16.700

По годинама: 
2016-16.700

Услуге паркирања

ОРН:
63712400    

42219916.700 20.000

2.2.32 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Ово су услуге и материјали који су потребни у току године ради текућих поправки и одржавања пословних објеката наручиоца како у Босилеграду 
тако и у месним канцеларијама.
Процена вредности је извршена у односу на 2015.годину.
интерни број поступка: 32; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге и материјали за текуће поправке и 
одржавања зграда
262.500

По годинама: 
2016-262.500

Услуге и материјали за текуће поправке и 
одржавања зграда

ОРН:
50710000    

425119262.500 315.000

2.2.33 1
2016

1
2016

7.1.14)1)) 12
2016

Услуге се односе на правно заступање наручиоца пред домаћим судовима.
Процена вредности је извршена оријентационо а у односу на претходну 2015.годину.
интерни број поступка: 33; Образложење основаности: Заступање наручиоца од стране адвоката пред домаћим судовима.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге правног заступања400.000

По годинама: 
2016-400.000

Услуге правног заступања

ОРН:
79110000    

423521400.000 400.000
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2.2.34 2
2016

2
2016

39.2. 2
2016

Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве по Решењу Општионског већа општине Босилеград број 06-65/2016 од 18.02.2016.године.
Ради ангажовања агенција за физишк-техничког обезбеђења имовинеопштине Босилеград(РЈ Кобос и РЈ Чарапара)
Путем телефона код агенција које се баве услугама које су предмет ове набавке.
интерни број поступка: 34; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 404-325/2015-1; усвојена: 24.2.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу закључка Општинског већа општине Босилеград број 06-65/2016 од 18.02.2016.године и Одлуке СОБосилеград број 06-64/2016 утврђена је обавеза ангажовања
 физичко-техничког обезбеђења општинске имовине и то РЈ Кобос и РЈ Чарапара.

Физичко-техничко обезбеђење општинске 
имовине
491.700

По годинама: 
2016-491.700

Физичко-техничко обезбеђење општинске 
имовине

ОРН:
79710000    

424911491.700 590.000

2.2.35 10
2016

10
2016

39.2. 11
2016

Набавка се реализује по уговору о донацији заљученим са Јапанском амбасадом у Србији.
Процена је извршена на основу понуда приликом подношења захтева за донацију.
интерни број поступка: 35; Образложење основаности: Процењена вредност набавке је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-325/2015-2; усвојена: 13.4.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Финансијска ревизија утрошка средстава донације Јапанске амбасаде у Србији. Вредност 500 еура.

Финансијска ревизија62.500

По годинама: 
2016-62.500

Финансијска ревизија

ОРН:
79212100    

42400062.500 62.500

2.2.36 10
2016

10
2016

39.2. 5
2017

Услуге које су предмет набавке су: услуге надзора над извођењем радсова на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду, услуге 
координатора за безбедност и услуге координатора на пројекту.
Набавка се планира у циљу реализације пројекта "Развој културе кроз побољшање инфраструктурног окружења". Набавка обухвата 
специјализоване услуге надзора, координатора за безбедност и координатора пројекта.
Вредност је утврђена у буџету пројекта  "Развој културе кроз побољшање инфраструктурног окружења".
интерни број поступка: 36; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 404-325/2015-4; усвојена: 26.9.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услуге надзора над извођењем радова на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду, услуге координатора за безбедност и услуге координатора пројекта.

Услуге везане за реализацију пројекта 
"Развој културе кроз побољшање 
инфраструктурног окружења"

217.630

По годинама: 
2016-217.938

Услуге везане за реализацију пројекта 
"Развој културе кроз побољшање 
инфраструктурног окружења"

ОРН:
71700000    

423599195.424 195.424
42359922.206 26.648

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-325/2015-1; усвојена: 24.2.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016
Скупштина општине Босилеград је на седници од 17.02.2016.године донела одлуку број 06-64/2016 ради ангажовања професионалног обезбеђења због заштите општинске имовине РЈ Кобос и РЈ 
Чарапара. Општинско веће општине Босилеград је на седници од 18.02.2016.године донело закључак број 06-65-5/2016 којим је ближе уређен начин ангажовања и начин заштите имовине. Такође, 
Општинско веће општине Босилеград је донело Решење број 06-65/2016 дана 18.02.2016.године о употреби текуће буџетске резерве за послове обезбеђења.

Измена број: 404-325/2015-2; усвојена: 13.4.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016
Друга измена плана јавних набавки за 2016.годину се врши из разлога што је општина Босилеград:
1. Потписала Анекс уговора са Министарством за државну управу и локалну самоуправу о коришћењу бесповратних средстава где је извршена измена у односу на првобитно закључени уговор где је 
у члану 2. измењено да се уместо "100 контејнера запремине 100Л" набавља "100 канти запремине 110Л", и
2. Потписала Уговор са амбасадом Јапана у Србији о донацији у вредности од 103.450 еура ради набавке добара и то: амбулантног возила, акомуналног возила-аутоподизач, контејнери запремине 5 
и 7 м3 и вршења услуга финансијске ревизије утрошка средстава из ове донације.
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Место и датум:

М.П.

Станиша Зиновиев-начелник општинске управе

Овлашћено лице:

Станиша Зиновиев

Одговорно лице:
_______________________________

Измена број: 404-325/2015-4; усвојена: 26.9.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016
Трећа измена плана јавних набавки за 2016.годину се врши из разлога што је општина Босилеград потписала Уговор о донацији са донатором УНОПС које је код општине Босилеград заведен под 
бројем 404-334/16 дана 22.08.2016.године којим уговором је предвиђено заједничко финансирање пројекта "Развој културе кроз побољшање инфраструктурног окружења".

Измена број: 404-325/2015-5; усвојена: 6.12.2016; план: План јавних набавки за 2016.годину од 18.1.2016
План се мења из разлога: 
измене буџета пројекта "Развој културе кроз побољшање инфраструктуре" и додавање сходно члану 51. став 4.Закона о јавним набавкама вредност јавне набавке радова на санацији крова зграде 
Дома културе у Босилеграду се увећава за више од 10%. 
Додаје се нова јавна набавка моторног возила за службену употребу.
Све измене су обухваћене четвртим ребалансом буџета општине Босилеград за 2016.годину.
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