
План набавки за 2019. годину 
Општинска управа општине Босилеград

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019.годину 16.1.2019
Измена број: 404-347/2018/1 12.2.2019
Измена број: 404-347/2018/2 20.5.2019
Измена број: 404-347/2018/3 10.7.2019
Измена број: 404-347/2018/4 25.7.2019
Измена број: 404-347/2018-5 15.10.2019

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

71.133.328

са ПДВ-ом

2019 71.133.328

добра 6.988.735

1.1.1 1
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

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 јединој бензинској станици у Босилеграду и процене утрошка у току 2018.године.
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Нафтни деривати1.021.000
1. Горива (безоловни бензин и евро дизел)250.000

2. Горива (безоловни бензин и евро дизел) и 
препарати за подмазивање

771.000

По годинама: 
2019-1.021.000

Нафтни деривати
1. Горива (безоловни бензин и евро дизел)

2. Горива (безоловни бензин и евро дизел) и
 препарати за подмазивање

ОРН:
09100000    

09210000    

4264111.000.000 1.200.000
42641321.000 25.000

1.1.2 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

Набавка ће се реализовати само у случају да Министарство рударства и енергетике одобри 100% потребна средства.
Набавка се планира у циљу ефикаснијег коришћења енергије у 2018.години по позиву Министарства рударства и енергетике. Набавка се односи 
само на зграду општине Босилеград у Босилеграду.
На основу предмера и предрачуна климатизације зграде општине Босилеград у Босилеграду.
интерни број поступка: 2; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Набавка и уградња клима уређаја на згради 
општине Босилеград
2.527.320

По годинама: 
2019-2.527.320

Набавка и уградња клима уређаја на згради 
општине Босилеград

ОРН:
42512000    
42512200    

5129322.527.320 3.032.784
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1.1.3 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

Набавка ће се реализовати само у случају да Министарство рударства и енергетике одобри 100% потребна средства.
Набавка се планира у циљу ефикаснијег коришћења енергије у 2019.години по позиву Министарства рударства и енергетике. Набавка се односи 
само на зграду општине Босилеград у Босилеграду.
На основу предмера и предрачуна.
интерни број поступка: 3; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Набавка опреме за централно грејање у 
згради општине Босилеград
826.800

По годинама: 
2019-826.800

Набавка опреме за централно грејање у 
згради општине Босилеград

ОРН:
39715200    
39715210    

512931310.000 372.000
512931516.800 620.160

1.1.4 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

Набавка се реализује у циљу изградње система за вододснабдевање у селу Радичевци у општини Босилеград.
На основу прикупљених понуда од потенцијалних понуђача.
интерни број поступка: 4; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка опреме за наводњавање1.000.000
1. Водоводне цеви500.000

2. Моторне пумпе за наводњавање500.000

По годинама: 
2019-1.000.000

Набавка опреме за наводњавање
1. Водоводне цеви

2. Моторне пумпе за наводњавање

ОРН:
42122130    
44163140    

5120001.000.000 1.200.000

1.1.5 8
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се реализује у случају да донатор "Норвешка за вас" одобри тражена средства. За ову намену у буџету је предвиђено 6650 УСА долара. 
Долар при аплицирању је обрачунат по курсу од 104 динара.
Набавка се планира у циљу куповине опреме (кошеви, мреже и слично) за потребе спорстко школске хале у Босилеграду.
Цене су утврђене путем интернета.
интерни број поступка: 5; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Спортска опрема за опремање спортско 
школске хале у Босилеграду
576.300

По годинама: 
2019-576.300

Спортска опрема за опремање спортско 
школске хале у Босилеграду

ОРН:
37450000    
37451000    

511000576.300 691.600

1.1.6 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Финансирање ове јавне набавке ће се вршити из преосталих средстава након спровођења јавних набавки по уговору са Министарством рударства 
и енергетике ради повећања енергетске ефикасности у згради општине Босилеград.
Набвка се спроводи у цљиу куповине и уградње бафера за радијаторско грејање у згради општине Босилеград у Босилеграду. Предметни бафер се
 набавља из разлога што у спецификацији јавне набавке број 3/2019 је испуштена позиција бафера.
На основу услужних понуда потренцијалних понуђача.
интерни број поступка: 18; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018/3; усвојена: 10.7.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се планирана ради куповине бафера за радијаторско грејање у згради општине Босилеград.

Бафер за радијаторско грејање (набавка, 
испорука и уградња) за потребе општине 
Босилеград

323.000

По годинама: 
2019-323.000

Бафер за радијаторско грејање (набавка, 
испорука и уградња) за потребе општине 
Босилеград

ОРН:
39715200    
39715210    

512931323.000 388.000
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1.1.7 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Средства за реализацију набавке су обезбеђена од стране Министарства државне управе и локалне самуправе Републике Србије по уговору о 
коришћењу средстава Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 401-00-163/47/2019-24 од 19.04.2019.године и број 404-80/2019 од 
22.04.2019.године.
Набавка се планира ради реализације пројекта "Развој информационог окружења за потребу имплементације е-управе" у општини Босилеград.
На основу спецификације која је саставни део елабората-Анализа информационог окружења и степена безбедности рачунарског система за 
потребе увођења електронске управе у општини Босилеград.
интерни број поступка: 19; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018-5; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: набавка се додаје из разлога реализације пројекта Развој информационог окружења за потребе имплементације е-управе.

Рачунарска опрема у циљу реализације 
пројекта "Развој информационог окружења 
општине Босилеград за потребе 
имплементације е-управе"

714.315

По годинама: 
2019-714.315

Рачунарска опрема у циљу реализације 
пројекта "Развој информационог окружења 
општине Босилеград за потребе 
имплементације е-управе"

ОРН:

30200000    

512221714.315 857.178

услуге 13.025.935

1.2.1 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

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 2018.године. У процену вредности ове јавне набавке урачунати су 
трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и 
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача елекетричне енергије и акцизе за 
утрошену електричну енергију.
интерни број поступка: 6; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија3.000.000

По годинама: 
2019-3.000.000

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

4212213.000.000 3.600.000

1.2.2 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавке се реалитзује у циљу задовољавања законских обавеза везано за израду грађевинских објеката.
Оријентационо на основу издатака за ову врсту пројектовања.
интерни број поступка: 7; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда поројекто техничке документације за 
АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду
750.000

По годинама: 
2019-750.000

Израда поројекто техничке документације за 
АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду

ОРН:
71242000    

51145183.000 100.000
511451667.000 800.000

1.2.3 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Планирана измена планских докумената у општини Босилеград.
На основу издатака за прву измену плана генералне регулације општине Босилеград.
интерни број поступка: 8; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда друге и треће измене плана 
генералне регулације општине Босилеград
1.007.000

По годинама: 
2019-1.007.000

Израда друге и треће измене плана 
генералне регулације општине Босилеград

ОРН:
71240000    

511451257.000 308.000
51145183.000 100.000

511451667.000 800.000
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1.2.4 3
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

набавка се реализује у циљу ангажовања стручне геодетске фирме за потребе наручиоца око снимања објеката.
Вредност је утврђена на основу планираних снимања и остварених цена у 2018.години за ову врсту услуга.
интерни број поступка: 15; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018/1; усвојена: 12.2.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додају се геодетски радови-услуге који су додати првом изменом финансијског плана Општинске управе општине Босилеград.

Измена број: 404-347/2018/3; усвојена: 10.7.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала потреба наручиоца за предвиђеном количином геодетских услуга.

Геодетске услуге1.200.000

По годинама: 
2019-1.200.000

Геодетске услуге

ОРН:
71250000    

4246311.200.000 1.440.000
424631-1.200.000 -1.440.000

1.2.5 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се реализује по првој измени буџета општине Босилеград за 2019.годину. Ослобођено плаћања пдв-а по члану 25. став 2. тачка 11 Закона 
о порезу на додату вредност.
набавка се реализује у циљу избора понуђача који ће вршити услуге личног пратиоца детета за децу са инвалидитетом.
Процењена вредност је утврђена на основу досадашњег искуства при плаћању овакве врсте услуга.
интерни број поступка: 16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018/1; усвојена: 12.2.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Првом изменом буџета општине Босилеград додата је набавка услуга личног пратиоца детета.

Услуге личног пратиоца детета4.125.000

По годинама: 
2019-4.125.000

Услуге личног пратиоца детета

ОРН:
85312120    

4235994.125.000 4.125.000

1.2.6 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

По првој измени буџета општине Босилеград за 2019.годину. Ослобођено плаћања пдв-а по члану 25. став 2. тачка 11 Закона о порезу на додату 
вредност.
Набавка се реализује у циљу избора понуђача који ће вршити услуге помоћи старим лицима у кући на подручју општине Босилеград.
Процена вредности је урађена на основу издатак у претходном периоду за исте услуге.
интерни број поступка: 17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018/1; усвојена: 12.2.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услуге помоћ у кући старим лицима.

Помоћ у кући старим лицима на територији 
општине Босилеград
3.190.000

По годинама: 
2019-3.190.000

Помоћ у кући старим лицима на територији 
општине Босилеград

ОРН:
98513310    

4235993.190.000 3.190.000

Страна 4 од 21Датум штампе: 21.10.2019



1.2.7 11
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Средства за реализацију набавке су обезбеђена од стране Министарства државне управе и локалне самуправе Републике Србије по уговору о 
коришћењу средстава Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 401-00-163/47/2019-24 од 19.04.2019.године и број 404-80/2019 од 
22.04.2019.године.
Набавка се планира ради реализације пројекта "развој информационог окружења за потребу имплементације е-управе" у општини Босилеград.
На основу спецификације која је саставни део елабората-Анализа информационог окружења и степена безбедности рачунарског система за 
потребе увођења електронске управе у општини Босилеград. Набавка подразумева испоруку системске софтверске подршке, системско 
подешавање и одржавање система у року од 12 месеци.
интерни број поступка: 20; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018-5; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услуге везане за реализацију пројекта "Развој информационог окружења општине Босилеград за потребе имплементације е-управе"

Рачунарске услуге у циљу реализације 
пројекта "Развој информационог окружења 
општине Босилеград за потребе 
имплементације е-управе"

953.935

По годинама: 
2019-953.935

Рачунарске услуге у циљу реализације 
пројекта "Развој информационог окружења 
општине Босилеград за потребе 
имплементације е-управе"

ОРН:
72500000    
72511000    

72590000    

512221200.000 240.000
423291753.935 904.722

радови 51.118.658

1.3.1 10
2019

11
2019

отворени 
поступак

4
2020

Средства су обезбеђена по четвртом ребалансу буџета општине Босилеград за 2019.годину. Закључком Владе РС број 464-9262/2019 од 
03.10.2019.године дата је сагласност да инвеститор на доградњи хале у Босилеграду буде општина Босилеград.
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. Како су се стекли услови за наставак изградње хале то наручилац планира јавну набавку.
Изградња хале је вршена на основу главног пројекта из 2007.године. Процена вредности радова који су предмет ове јавне набавке извршена је на 
основу сачињеног новог предмера и предрачуна потребних грађевинских, машинских и електро радова.
интерни број поступка: 9; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018-5; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Четвртим ребалансом средства за ову набавку су увећана а обезбеђена су из виших нивоа власти.

Извођење незавршених радова, као и радова
 на санацији оштећених позиција, доградња 
по главном пројекту спортско-школске сале у
 Босилеграду

14.389.503

По годинама: 
2019-14.389.503

Извођење незавршених радова, као и радова
 на санацији оштећених позиција, доградња 
по главном пројекту спортско-школске сале у
 Босилеграду

ОРН:
45000000    
45212000    

45212225    

51129310.400.000 10.400.000
511293-10.400.000 -10.400.000

51129314.389.503 17.267.403
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1.3.2 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

Набавка ће се реализовати само у случају да Министарство рударства и енергетике одобри 100% потребна средства.
Набавка се спроводи у циљу замене постојеће дрвене новом пвц столаријом на згради општине Босилеград а све у циљу уштеде енергије.
Вредност је утврђена на основу предмера и предрачуна замене столарије на згради општине Босилеград у Босилеграду.
интерни број поступка: 10; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Радови на замени пвц столарије на згради 
општине Босилеград
1.476.585

По годинама: 
2019-1.476.585

Радови на замени пвц столарије на згради 
општине Босилеград

ОРН:
45420000    
45421100    

5113231.476.585 1.771.920

1.3.3 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Умањење се врши на основу осталих издатака везаних за извођење предметних радова (пројекат и слично).
Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања стабилне електро мреже у згради општине Босилеград у цљиу напајања клима уређаја који се 
планирају да се инсталирају у овој згради.
На основу предмета и предрачуна.
интерни број поступка: 11; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018/1; усвојена: 12.2.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Израда електроинсталација за потребе 
уградње клима уређаја на згради општине 
Босилеград

791.700

По годинама: 
2019-791.700

Израда електроинсталација за потребе 
уградње клима уређаја на згради општине 
Босилеград

ОРН:
45310000    

511292875.000 1.050.000
511292-83.300 -100.000
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1.3.4 8
2019

8
2019

преговарачки 
поступак са 

објављивањем 
позива за 

подношење 
понуда

4
2020

Набавка се финансира из два извора и то: по уговору о донацији број 325-326/18 од 19.10.2018.године закљученог између општине Босилеград и 
донатора УНОПС-ЕУПРО и по уговору између општине Босилеград и Републичке дирекције за воде број 401-00-191/2019-07 од 14.03.2019.године.
Набавка се спроводи ради избора извођача у циљу извођења радова на пројекту водоснабдевања Босилеграда са локалитета Рода који су 
започети још 2007.године. Овај пројекат подразумева пројекат завршетка изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских 
насеља Добро дол, МЗ Рајчиловци, МЗ Радичевци и МЗ Млекоминци.
На основу предмера и предрачуна радова који су предмет набавке.
интерни број поступка: 12; ЗЈН: 35.1.1); Образложење основаности: Како у отвореном поступку јавне набавке пристигла понуда  је за наручиоца 
неприхватљива то се планира поступак на основу члана 35. став 1. тачка 1) ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018/1; усвојена: 12.2.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Прва измена буџета општине Босилеград за 2019.годину.

Измена број: 404-347/2018/2; усвојена: 20.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена поступка се врши у делу новчаних средстава односно у делу процењене вредности а по обезбеђењу потребних средстава.

Измена број: 404-347/2018/4; усвојена: 25.7.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Поступка се планира на основу члана 35. став 1. тачка 1) ЗЈН а спровешће се на основу члана 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15).

Извођење радова на завршетку изградње 
система за водоснабдевање Босилеграда са 
приградским насељима са изворишта воде 
Рода.

32.746.500

По годинама: 
2019-32.746.500

Извођење радова на завршетку изградње 
система за водоснабдевање Босилеграда са 
приградским насељима са изворишта воде 
Рода.

ОРН:
45000000    
45231000    

45231110    
45231112    

51124114.879.730 17.855.676
51124117.746.500 17.746.500

5112411.786.930 2.144.324
511241-17.746.500 -17.746.500
511241-1.786.930 -2.144.324
511241-14.879.730 -17.855.676

51124114.195.493 14.195.493
5112413.551.007 3.551.007
51124115.000.000 18.000.000

1.3.5 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Одлука СО Босилеград
На основу предмера и предрачуна.
интерни број поступка: 13; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изградњи мале цркве у насељу 
Изворштица
1.714.370

По годинама: 
2019-1.714.370

Радови на изградњи мале цркве у насељу 
Изворштица

ОРН:
45212361    

511299857.185 1.028.684
511299857.185 1.028.684
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1.3.6 5
2019

6
2019

отворени 
поступак

12
2019

Настава са изградњом започетих радова на изградњи градског базена у Босилеграду.
На основу предмера и предрачуна из пројекта.
интерни број поступка: 14; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018-5; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Четвртим ребалансом буџета општине Босилеград за 2019.годину умањена су средства на укупан износ од 8.400.000 динара па како се са овим средствима базен не 
може саградити то се набавка за 2019.годину брише из плана.

Наставак радова на изградњи градског 
базена у Босилеграду
29.837.228

По годинама: 
2019-29.837.228

Наставак радова на изградњи градског 
базена у Босилеграду

ОРН:
45212212    

5112937.000.000 8.400.000
51129313.333.330 16.000.000

5112936.666.660 8.000.000
5112932.837.238 3.404.686
511293-7.000.000 -8.400.000
511293-13.333.330 -16.000.000

511293-6.666.660 -8.000.000
511293-2.837.238 -3.404.686
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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

14.926.858

са ПДВ-ом

2019 15.051.858

добра 4.360.300добра 4.360.300

2.1.1 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

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: 1; Образложење основаности: Процењена вредност испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски намештај375.000

По годинама: 
2019-375.000

Канцеларијски намештај

ОРН:
39130000    

512211375.000 450.000

2.1.2 5
2019

6
2019

39.2. 12
2019

Предвиђа се набавка рачунарске периферије и апарата за конумикацију.
Процена је извршена на основу  цена утврђених путем интернета.
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:

Комуникациона опрема83.300

По годинама: 
2019-83.300

Комуникациона опрема

ОРН:
32552100    

51223083.300 100.000

2.1.3 6
2019

7
2019

39.2. 12
2019

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: 3; Образложење основаности: Процењена вредност испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електронска и фотографска опрема442.000

По годинама: 
2019-442.000

Електронска и фотографска опрема

ОРН:
31710000    

38650000    

512240442.000 530.000

2.1.4 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

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 2018.године и цена из исте године.
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:

Канцеларијски материјал492.000

По годинама: 
2019-492.000

Канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    

426111492.000 590.000
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2.1.5 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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 набављеног материјала и његове вредности у 2018.години.
интерни број поступка: 5; 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)
251.000

По годинама: 
2019-251.000

Материјал за посебне намене (делови и 
прибор фотокопир апарата)

ОРН:

30125000    
30125100    

426919251.000 301.000

2.1.6 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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. У овој набавци обухваћени су како механичке поправке тако и све немаеханичке поправке аутомобила наручиоца.
Процена вредности је извршена на основу утрошака за ову намену у 2018.години.
интерни број поступка: 6; 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 средства396.100

По годинама: 
2019-396.100

Опрема за превозна средства

ОРН:
34000000    

34100000    

426491229.100 275.000
425219167.000 200.000

2.1.7 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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 2018.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:

Производи за чишћење и полирање36.700

По годинама: 
2019-36.700

Производи за чишћење и полирање

ОРН:
39800000    

42681136.700 44.000

2.1.8 10
2019

11
2019

39.2. 12
2019

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 2018.години и планиране набавке у 2019.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:

Заштитна опрема (униформе, радна одела и 
остало)
95.000

По годинама: 
2019-95.000

Заштитна опрема (униформе, радна одела и 
остало)

ОРН:
18143000    

42612327.000 32.000
42612968.000 81.000

2.1.9 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

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 2018.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:

Поклони492.000

По годинама: 
2019-492.000

Поклони

ОРН:
22817000    

30192121    
30199792    

423712492.000 590.000
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2.1.10 2
2019

2
2019

7.1.1) 12
2019

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 2018.години.
интерни број поступка: 10; 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 материјал167.000

По годинама: 
2019-167.000

Остали административни материјал

ОРН:
30192000    

426191167.000 200.000

2.1.11 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Стручна литература подразумева литературу коју запослени користе у свакодневном раду (часописи, гласници и слично).
Процена вредности је извршена на основу утрошка средстава у 2018.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:

Стручна литература за редовне потребе 
запослених
192.000

По годинама: 
2019-192.000

Стручна литература за редовне потребе 
запослених

ОРН:
22100000    

426311192.000 230.000

2.1.12 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Набавка се односе на разну административну опрему за чијом се куповином јавља потреба у току године.
Процена је урађена оријентационо.
интерни број поступка: 12; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Административна опрема396.000

По годинама: 
2019-396.000

Административна опрема

ОРН:
    DA27

512200396.000 475.000

2.1.13 2
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Загревање просторија наручиоца уређено је централним грејањем које као енергент користи дрво (буково и храстово) те из тих разлога је потребно 
извршити набавку истог за грејну сезону 2017/2018.
Процена вредности је извршена на основу планираних количина дрвета и цена огревног дрвета у општини Босилеград у току 2018.године.
интерни број поступка: 13; 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:

Огревно дрво (буково и храстово)445.400

По годинама: 
2019-445.400

Огревно дрво (буково и храстово)

ОРН:
03410000    

421223445.400 490.000

2.1.14 11
2019

12
2019

39.2. 12
2019

Набавка се реализује у циљу набавке рачунарске опреме у току целе године.
Процењена вредност је утврђена на основу цена појединих компоненти доступних на веб страницама потенцијалних понуђача.
интерни број поступка: 14; Образложење основаности: Процењена вредност јавне набавке је испод доњег лимита испод кога се не примењују 
одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Рачунарска опрема496.800

По годинама: 
2019-496.800

Рачунарска опрема

ОРН:
30200000    

30232110    

512221417.000 500.000
51222279.800 95.750

услуге 10.074.558услуге 10.074.558
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2.2.1 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

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 2018.године.
интерни број поступка: 15; 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:

Комуналне услуге211.100

По годинама: 
2019-211.100

Комуналне услуге

ОРН:
65000000    

65111000    
90400000    
90500000    

421311192.000 230.000
42132419.100 23.000

2.2.2 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

Набавка се планира ради плаћања провизије Управи за трезор приликом финансијских трансакција наручиоца у току 2017.године.
Процена вредноисти извршена је на основу утрошака за ову намену у току 2018.године.
интерни број поступка: 16; 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:

Услуге Управе за јавна плаћања-трезора444.958

По годинама: 
2019-444.958

Услуге Управе за јавна плаћања-трезора

ОРН:
66600000    

421111400.000 400.000
42111144.958 44.958

2.2.3 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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 2017.години.
Процена вредности је утврђена на основу утрошка средстава за ове услуге у току 2018.године.
интерни број поступка: 17; 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 телефакса458.300

По годинама: 
2019-458.300

Услуге телефона, телекса и телефакса

ОРН:
64211000    

64211200    

421411458.300 550.000

2.2.4 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Набавка се планира из разлога пружања интернет услуга (АДСЛ Телеком Србија) ради нормалног обављања послова наручиоца.
Процена вредности је извршена на основу утрошака средстава за интернет услуге у 2017.години.
интерни број поступка: 18; 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 интернета96.000

По годинама: 
2019-96.000

Услуге интернета

ОРН:
72400000    

42141296.000 115.500

2.2.5 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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 2018.години и планираних расхода у 2019.години.
интерни број поступка: 19; 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:

Услуге мобилне телефоније208.300

По годинама: 
2019-208.300

Услуге мобилне телефоније

ОРН:
64212000    

421414208.300 250.000
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2.2.6 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Обухваћене су услуге доставе.
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 као и услуге доставе.
Процена вредности је извршена на основу утрошака средстава за ове намене у 2018.години.
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:

Поштанске услуге298.350

По годинама: 
2019-298.350

Поштанске услуге

ОРН:
64110000    

64116000    
64121200    

421421288.750 346.500
4214229.600 11.500

2.2.7 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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 2018.године.
интерни број поступка: 21; 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 возила250.000

По годинама: 
2019-250.000

Осигурање возила

ОРН:
66516100    

421512250.000 300.000

2.2.8 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Ово представљају услуге хотел или хостела у којима одседају  радници наручиоца који остају на службеном путу дуже од једног дана.
Процена је извршена оријентационо на основу планираних путовања у 2018.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:

Услуге смештаја140.000

По годинама: 
2019-140.000

Услуге смештаја

ОРН:
70333000    

422131140.000 168.000

2.2.9 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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 2018.години уз незнатно увећање по слободној процени.
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 превођења48.000

По годинама: 
2019-48.000

Услуге превођења

ОРН:
79530000    

42311148.000 57.700

2.2.10 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Ова набавка предвиђа набавку софтвера за потребе нормалног функционисања појединих служби. Планира се у случају потреба набавке нових 
софтвера.
Вредности су одређене оријентационо.
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 израде софтвера242.000

По годинама: 
2019-242.000

Услуге израде софтвера

ОРН:
72262000    

423211242.000 290.000
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2.2.11 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

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. Такође до сада побројано се односи и за софтвер који се користи у обрачунској 
служби (финанасијско пословање и основна средства) који је набављен од Завода за унапређење пословања. Од 01.01.2019.године овај институт 
врши и складиштење података на својим серверима.
Процена је извршена на  основу утрошка средстава за софтвер института Михајло Пупин и Завода за унапређење пословања из Београда.
интерни број поступка: 25; 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 апликације лпа 
Босилеград и складиштење података
458.000

По годинама: 
2019-458.000

Услуге одржавања апликације лпа 
Босилеград и складиштење података

ОРН:
72261000    

423221458.000 550.000

2.2.12 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Ова услуга се користи ради превоза појединих радника на посао и са посла.
Процена је извршена на основу утрошка средстава за ову намену у 2017.години и планираних превоза у 2018.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:

Услуге превоза радника на посао и са посла350.000

По годинама: 
2019-350.000

Услуге превоза радника на посао и са посла

ОРН:
60130000    

415112350.000 350.000

2.2.13 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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 2018.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:

Услуге стручног оспособљавања (котизација 
за учешће на семинарима)
68.750

По годинама: 
2019-68.750

Услуге стручног оспособљавања (котизација 
за учешће на семинарима)

ОРН:
80522000    

42332168.750 82.500

2.2.14 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

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 2018.години.
интерни број поступка: 28; 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 испита165.000

По годинама: 
2019-165.000

Услуге полагању стручних испита

ОРН:
75111000    

423392165.000 165.000

2.2.15 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Другим ребалансом додато штампање флајера за реализацију пројекта о националним мањинама.
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 2017.години .
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:

Напомена:

Услуге штампања публикација222.500

По годинама: 
2019-222.500

Услуге штампања публикација

ОРН:
79810000    

42341396.250 115.500
42341996.250 115.500

42342341930.000 36.000
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2.2.16 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Услуге се користе ради послуживања гостију у згради општине Босилеград.
Процена вредности је извршена на основу утрошака у 2018.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 трговине на мало (репрезентација у 
згради наручиоца)
412.500

По годинама: 
2019-412.500

Услуге трговине на мало (репрезентација у 
згради наручиоца)

ОРН:
55900000    

423711412.500 495.000

2.2.17 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

Вештаћење за потребе наручиоца а по судским споровима.
Процена вредности је дата оријентационо на основу плана из 2018.године.
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 вештачења90.000

По годинама: 
2019-90.000

Услуге вештачења

ОРН:
71319000    

42353190.000 90.000

2.2.18 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

Оглашавање појединих аката као законска обавеза-јавне набавке и слично.
Процена вредности је дата оријентационо на основу издатака у 2017.години.
интерни број поступка: 32; 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 оглашавања67.400

По годинама: 
2019-67.400

Услуге оглашавања

ОРН:
79341000    

42343267.400 80.850

2.2.19 6
2019

6
2019

39.2. 10
2019

Ове услуге су услуге финансијске ревизије.
Процена је урађена оријентационо на основу уговора из 2018.године.
интерни број поступка: 33; 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 ревизије208.300

По годинама: 
2019-208.300

Услуге ревизије

ОРН:
79212000    

423511208.300 250.000

2.2.20 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

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: 34; 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 возила250.000

По годинама: 
2019-250.000

Услуге регистрације возила

ОРН:
    MA07

482131250.000 250.000

2.2.21 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Ова врста услуге представља медијске услуге за потребе наручиоца (писане и електронске) услуге.
Процена вредности је извршена на основу утрошка средстава у 2018.години.
интерни број поступка: 35; 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 услуге96.250

По годинама: 
2019-96.250

Медијске услуге

ОРН:
    QA01

    QA06
    QA07

42344996.250 115.500
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2.2.22 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Ове услуге представљају услуге у области очувања животне средине.
Процена вредности је извршена оријентационо, а узимајући у обзир планирана средства за ову намену у 2018.години.
интерни број поступка: 36; 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 средине92.000

По годинама: 
2019-92.000

Услуге у области животне средине

ОРН:
90700000    

42461192.000 110.000

2.2.23 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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 2017.години и увећања броја возила у 2018.години.
интерни број поступка: 37; 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
192.500

По годинама: 
2019-317.500

Услуге механичких поправки моторних 
возила

ОРН:
50112000    

425211192.500 231.000

2.2.24 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Ово су услуге поправке и одржавања целокупне административне опреме.
Процена вредности је извршена на основу издатака за ову намену у 2018.години.
интерни број поступка: 38; 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 опреме292.000

По годинама: 
2019-292.000

Услуге поправке и одржавања опреме

ОРН:
50310000    

50320000    
50330000    

425229292.000 350.000

2.2.25 2
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Ове услуге су услуге специјализованих понуђача (пуњење апарата за гашење пожара и остале неистоврсних услуга за којим наручилац има 
потребе у току године).
Процена је изврпшена оријентационо на основу процене из 2018.године.
интерни број поступка: 39; 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 услуге567.000

По годинама: 
2019-567.000

Остале специјализоване услуге

ОРН:
50413200    

424911200.000 240.000
424911367.000 440.000

2.2.26 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Услуге појединих државних органа приликом уматичења животиња.
Процена вредности извршена је на основу утрошака у 2018.години и планираних атив ности у 2019.години.
интерни број поступка: 40; 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 биља167.000

По годинама: 
2019-167.000

Услуге заштите животиња и биља 424119167.000 200.000

2.2.27 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Ово су услуге које се планирају ради евентуалне поправке комуникационе опреме.
Процена вредности извршена је на основу процена из 2018.године.
интерни број поступка: 41; 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 комуникацију46.000

По годинама: 
2019-46.000

Услуге поправке опреме за комуникацију

ОРН:
50334000    

42522346.000 55.000
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2.2.28 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Ово су услуге паркирања службених возила на паркинзима ван територије општине и трошкови путарине (коришћење ТАГ уређаја АМСС).
Процена вредности извршена је на основу утрошака у 2019.години.
интерни број поступка: 42; 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 наплате путарине и паркирања166.700

По годинама: 
2019-166.700

Услуге наплате путарине и паркирања

ОРН:
63712210    

63712400    

42219916.700 20.000
422199150.000 180.000

2.2.29 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

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 2017.годину.
интерни број поступка: 43; 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
288.750

По годинама: 
2019-288.750

Услуге и материјали за текуће поправке и 
одржавања зграда

ОРН:
50710000    

425119288.750 346.500

2.2.30 1
2019

1
2019

7.1.14)1)) 12
2019

Услуге се односе на правно заступање наручиоца пред домаћим судовима.
Процена вредности је извршена оријентационо а у односу на претходну 2018.годину.
интерни број поступка: 44; 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: 
2019-400.000

Услуге правног заступања

ОРН:
79110000    

423521400.000 400.000

2.2.31 2
2019

2
2019

39.2. 2
2019

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: 45; 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:

Финансијска ревизија62.500

По годинама: 
2019-62.500

Финансијска ревизија

ОРН:
79212100    

42400062.500 62.500
424000-62.500 -62.500

2.2.32 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Ради нормалног пословања обрачунске службе наручилац је 2018.године закључио уговор о набавци, инсталирању и одржавању апликације за 
књиговодство (књижење и основна средства)
На основу уговора.
интерни број поступка: 46; 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:

Услуге одржавања и ажурирања софтвера за
 обрачун и књиговодство
200.000

По годинама: 
2019-200.000

Услуге одржавања и ажурирања софтвера за
 обрачун и књиговодство

ОРН:
72261000    

423221200.000 240.000

2.2.33 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Ове услуге су услуге репрезентације у ресторанима затвореног типа.
Процена вредности ових услуга извршена је оријентационо на основу утрошака у 2018.години.
интерни број поступка: 47; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Угоститељске услуге291.600

По годинама: 
2019-291.600

Угоститељске услуге

ОРН:
55311000    

423621291.600 350.000
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2.2.34 1
2019

1
2019

7.1.15) 12
2019

Закуп простора за потребе наручиоца у 2019.години
Оријентационо на основу просечно остварених цена закупа у Босилеграду.
интерни број поступка: 48; Образложење основаности: Закуп простора за потребе наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп простора150.000

По годинама: 
2019-150.000

Закуп простора

ОРН:
    PA02

421612150.000 150.000

2.2.35 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Преузете обавезе плаћања анализа пијаће воде на подручју Босилеграда.
На основу издатака у претходној години.
интерни број поступка: 49; 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 анализе воде167.000

По годинама: 
2019-167.000

Услуге анализе воде

ОРН:
71620000    

85111820    

424331167.000 200.000

2.2.36 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Набавке се реализује у циљу испуњења законских обавеза у вези са осигурањем.
Процена извршена оријентационо на основу података од појединих осигуравајућих друштава.
интерни број поступка: 50; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испод кога се непримењује ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге осигурања зграда41.000

По годинама: 
2019-41.000

Услуге осигурања зграда 42151141.000 48.600

2.2.37 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

За Викторину.
Вођење евиденције присутности радника наручиоца са оцењивањем.
На основу уговора.
интерни број поступка: 51; 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 евидентирања присутности125.000

По годинама: 
2019-125.000

Услуге евидентирања присутности

ОРН:
76443000    

423191125.000 150.000

2.2.38 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Како се планира завршетак радова на водоснабдевању Босилеграда са локалитета Рода то је законска обавеза инвеститора ради одређивања 
стручног надзора.
На основу остварених цена за ову врсту надзора (рачунато укуно 1,5% од вредности радова).
интерни број поступка: 52; 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:

Измена број: 404-347/2018-5; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши на основу потписаног уговора и вредности истог.

Услуге вршења стручног надзора над 
извођењем радова на изградњи система 
водоснабдевања Рода

420.000

По годинама: 
2019-420.000

Услуге вршења стручног надзора над 
извођењем радова на изградњи система 
водоснабдевања Рода

ОРН:
71247000    

423599458.000 550.000
423599-38.000 -130.000
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2.2.39 5
2019

5
2019

39.2. 12
2019

Законска обавеза при извођењу радова на изградњи система водоснабдевања Босилеграда.
На основу исплата за ову врсту услуга у протеклом периоду.
интерни број поступка: 53; Образложење основаности: Процењена вреднос набавке је испод доњег лимита испод кога се не примењује ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018-5; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши на основу потписаног уговора и вредности истог.

Услуге кооринатора за безбедност на раду у 
фази извођења грађевинских радова на 
систему водоснабдевања Рода

138.000

По годинама: 
2019-138.000

Услуге кооринатора за безбедност на раду у 
фази извођења грађевинских радова на 
систему водоснабдевања Рода

ОРН:
71000000    

511100100.000 100.000
51110038.000 38.000

2.2.40 6
2019

6
2019

39.2. 11
2019

Набавка се реализује у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи који обавезује инвеститора да одреди стручни надзор при извођењу 
радова.
Оријентационо око 1,5% вредности радова.
интерни број поступка: 54; 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:

Стручни надзор над извођењем радова на 
спортско школској хали у Босилеграду
150.000

По годинама: 
2019-150.000

Стручни надзор над извођењем радова на 
спортско школској хали у Босилеграду

ОРН:
71521000    

511000150.000 150.000

2.2.41 6
2019

6
2019

39.2. 11
2019

Законска обавеза при извођењу грађевинских радова.
На основу остварених цена при сличним радовима.
интерни број поступка: 55; 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:

Услуге координатора за безбедност у фази 
извођења грађевинских радова на спортско 
школској хали у Босилеграду

90.000

По годинама: 
2019-90.000

Услуге координатора за безбедност у фази 
извођења грађевинских радова на спортско 
школској хали у Босилеграду

ОРН:
71000000    

51100090.000 90.000

2.2.42 7
2019

7
2019

39.2. 12
2019

Набавка се реализује у циљу извршења Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине 
Босилеград за 2019.годину.
На основу издатака у 2018.години.
интерни број поступка: 57; Образложење основаности: Процењена вредност је испод доњег лимита испо кога се не примењујњ ЗЈН по члану 39. 
став 2. ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018/3; усвојена: 10.7.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се планира на основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2019.годину

Контрола квалитета површинских и отпадних 
вода
333.300

По годинама: 
2019-333.300

Контрола квалитета површинских и отпадних 
вода

ОРН:
    DA40

424611333.300 400.000
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2.2.43 7
2019

7
2019

39.2. 12
2019

Набавка се реализује у циљу  евентуалног ангажовања стручне геодертске фирме за потребе наручиоца око снимања објекара.
Вредност је утврђена оријентационо на основу издатака у 2018.години.
интерни број поступка: 58; Образложење основаности: Процењена вредност набавке је испод доњег лимита испод кога се на примењују одребе 
ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018/3; усвојена: 10.7.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Геодетске услуге за којима није престала потреба.

Геодетске услуге492.000

По годинама: 
2019-492.000

Геодетске услуге

ОРН:
71250000    

424631432.000 59.000

2.2.44 10
2019

10
2019

39.2. 12
2019

Услуга обезбеђења општинске имовине је законска обавеза. У периоду од почетка ове године па до краја септембра 2019.године обезбеђење 
зграде конфекције вршио је инвеститор односно предузетник који је користио обејекат за производњу конфекције. Како је исти 05.10.2019.године 
престао са радом то се створила обавеза обезбеђења објекта па се у том смислу планира ова набавка.
Вредност је дата оријентационо при састављању буџета општине Босилеград. Процена је да ће планирана средства бити довољна за потребе 
обезбеђења до 31.12.2019.године.
интерни број поступка: 44; Образложење основаности: Процењена вредност набавке је испод доњег лимита испод кога се не примењују одредбе 
ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-347/2018-5; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог планирања ове набавке је уговарање обезбеђења зграде фабрике конфекције у Босилеграду.

Физичко-техничко обезбеђење општинске 
имовине
416.500

По годинама: 
2019-416.500

Физичко-техничко обезбеђење општинске 
имовине

ОРН:
79710000    

424911416.500 500.000

радови 492.000радови 492.000

2.3.1 4
2019

5
2019

39.2. 12
2019

Набавка се реализује ради вршења евентуалних геодетских радова на пројектима који мсе реализују у току 2018.године.
Вредност је дата ориујентационо.
интерни број поступка: 56; Образложење основаности: Процењена вредност испод доњег лимита испод кога се не примењују одредбе ЗЈН.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Геодетски радови492.000

По годинама: 
2019-492.000

Геодетски радови 424631492.000 590.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-347/2018/1; усвојена: 12.2.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019
Измена плана јавних набавки се врши на основу прве измене буџета општине Босилеград и прве измене финансијског плана Општинске управе општине Босилеград.

Измена број: 404-347/2018/2; усвојена: 20.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019
Измена је извршена на основу Одлуке о другомребалансу буџета општине Босилеград за 2019.годину.

Измена број: 404-347/2018/3; усвојена: 10.7.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019
Измена плана јавних набавки се врши из следећих разлога:
1. Додају се набавке по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2019.годину а по добијању истог од надлежних служби
2. Додаје се набавка бафера за измену радијаторског грејања који је грешком изостављен из првобитне спецификације јавне набавке број 3 (1.1.3)

Измена број: 404-347/2018/4; усвојена: 25.7.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019
Измена се врши из разлога измене поступка јавне набавке радова на завршетку изградње система за вододснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде Рода јер у првобитном 
отвореном поступку за ову набавку пристигла је једна понуда која је за наручиоца била неприхватљива. Поступак ће ср извршити на основу члана 35. став 1. тачка 1) закона о јавним набавкама и 
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Место и датум:

М.П.

Миодраг Јакимов

Овлашћено лице:

Миодраг Јакимов

Одговорно лице:
_______________________________

члана 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15).

Измена број: 404-347/2018-5; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 16.1.2019
Измена се врши по основу четвртог ребаланса буџета општине Босилеград за 2019.годину.
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