
План набавки за 2016. годину 
Општинска управа општине Куршумлија

Јавне набавке

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки и набавки за 
општинску управу општине 
Куршумлија

3.2.2016

Измена број: 1 13.7.2016

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

24.315.973

добра 15.372.778

1.1.1 2/2016 2/2016поступак јавне набавке мале вредности 2/2017Набавка електричне енергије 1600000

1.1.2 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2017Набавка канцеларијског материјала по партијама 930000

1.1.3 4/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2016Набавка намештаја за потребе општинске управе 966666

1.1.4 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2016Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел
 горива за потребе општине Куршумлија

833333

1.1.5 3/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2016Набавка рачунарске опреме и штампача, по 
партијама

291666

Измена број: 1; усвојена: 13.7.2016; план: План јавних набавки и набавки за општинску управу општине Куршумлија од 3.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: измена назива јавне набавке

1.1.6 2/2016 3/2016преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

4/2016Набавка специјализованог софтверског пакета ГИС 
у оквиру пројекта "ГИС као оруђе за интегрални 
локални економски развој и развој туризма"

5087760

1.1.7 2/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 3/2016Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта "ГИС 
као оруђе за интегрални локални економски развој 
и развој туризма"

2423520

1.1.8 11/2016 11/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Набавка поклона -  пословне галантерије и 
пропагандног материјала за презентацију 
функционера општине  и именованих и 
постављених лица Општинске  управе општине 
Куршумлија

190000

1.1.9 10/2016 10/2016поступак јавне набавке мале вредности 11/2016Набавка металних контејнера 1300000
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1.1.10 7/2016 7/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2016Набавка грађевинског материјала за реализацију 
додатне помоћи намењене за грађевински 
материјал за поправку или адаптацију предметне 
сеоске куће са окућницом интерно расељених лица

1500000

Измена број: 1; усвојена: 13.7.2016; план: План јавних набавки и набавки за општинску управу општине Куршумлија од 3.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: добијање средстава по основу потписивања уговора о сарадњи

1.1.11 7/2016 8/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2016Набавка канцеларијског намештаја и куњињских 
елемената за уређење просторија Канцеларије за 
младе у оквиру пројекта "Кутак за младе"

249833

Измена број: 1; усвојена: 13.7.2016; план: План јавних набавки и набавки за општинску управу општине Куршумлија од 3.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: добијање нових средстава од стране других нивоа власти, на основу уговора о реализацији пројекта

услуге 8.160.826

1.2.1 2/2016 3/2016преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

4/2017Набавка услуга грејења стамбено-пословног 
простора Општинске управе општине Куршумлија

500000

1.2.2 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2017Набавка услуга мобилне телефоније 750000

1.2.3 2/2016 2/2016поступак јавне набавке мале вредности 2/2017Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила,
 по партијама

510000

1.2.4 6/2016 7/2016поступак јавне набавке мале вредности 7/2017Набавка услуга ресторана и доставе пића  и других 
добара за репрезентацију опш'тинске управе 
општине Куршумлија, по партијама

550000

1.2.5 3/2016 4/2016преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

4/2017Набавка услуга поправке и одржавања 
рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“

200000

1.2.6 2/2016 2/2016преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

2/2017Набавка услуга поправке и одржавања рачунарског 
програма (софтвера) - Информационог система 
локалне пореске администрације  ИС ЛПА

800000

1.2.7 2/2016 2/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Набавка геодетских услуга за потребе спровођења 
управног поступка

330000

1.2.8 8/2016 8/2016поступак јавне набавке мале вредности 9/2017Услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта 
општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе

250000

1.2.9 2/2016 2/2016поступак јавне набавке мале вредности 2/2017Услуге поправке и одржавања рачунара и локалне 
рачунарске мреже за потребе општине Куршумлија

300000

1.2.10 3/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2016Набавка услуга геодетског снимања комуналне 
инфраструктуре у оквиру пројекта "ГИС као оруђе 
за интегрални локални економски развој и развој 
туризма"

1591200

1.2.11 2/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2016Набавка услуга израде акционог плана за развој, 
пратећих анализа, извршења одлука и извођења 
обука и тренинга у оквиру пројекта "ГИС као оруђе 
за интегрални локални економски развој и развој 
туризма"

2037960
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1.2.12 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 6/2016Израда плана заштите од удеса са аспекта 
терористичких активности за потребе општине 
Куршумлија

341666

радови 782.369

1.3.1 7/2016 8/2016поступак јавне набавке мале вредности 9/2016Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру
 пројекта "Кутак за младе"

782369

Измена број: 1; усвојена: 13.7.2016; план: План јавних набавки и набавки за општинску управу општине Куршумлија од 3.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: добијање нових средстава на основу уговора о реслизаџији пројекта "Кутак за младе"
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Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Основ за изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

17.280.178

Набавке на које се Закон не примењује

добра 4.899.259

2.1.1 9/2016 9/201639.2. 10/2016Набавка огревног дрвета за потребе месних 
канцеларија

183333

2.1.2 12/2016 12/201639.2. 12/2016Набавка полона - новогодишњих пакетића за децу 
узраста до 10 година

91666

2.1.3 2/2016 2/20167.1.1) 12/2016Набавка образаца извода о Народне банке Србије 208333,33

2.1.4 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка радних униформи 41666

2.1.5 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка стручне литературе, публикација 
неопходних за редован рад запослених у 
општинској управи општине Куршумлија

415000

2.1.6 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка материјала за образовање за потребе 
служби општитнске управе

80000

2.1.7 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка средстава за чишћење и одржавање 
хигијене просторија Општине Куршумлија

250000

2.1.8 1/2016 1/201639.2. 12/2016набавка материјала за посебне намене - стакло, 
производи од стакла и разни други грађевински 
материјали, електро и водоинсталатерски 
материјал, ситне шрафовске робе, брава, квака..

166666

2.1.9 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка фиксних телефона 16666

2.1.10 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка мобилних телефона 16666

2.1.11 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка електронске опреме 41666

2.1.12 2/2016 2/20167.1.15) 12/2016Набавка пољопривредног земљишта 1000000

2.1.13 2/2016 2/20167.1.15) 12/2016Набавка  земљишта 1000000

2.1.14 2/2016 2/201639.2. 2/2016Набавка  једног витла у оквиру набавке добара 
неопходних за вршење доходовних активности за 
потребе интерно расељених лица са територије 
општине Куршумлија

100000

2.1.15 2/2016 2/201639.2. 2/2016Набавка  једне моторне тестере у оквиру набавке 
добара неопходних за вршење доходовних 
активности за потребе интерно расељених лица са 
територије општине Куршумлија

66666
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2.1.16 3/2016 3/201639.2. 12/2016Набавка дасака за летњу позорницу за потребе 
Канцеларије за младе у оквиру пројекта "Музичка 
радионица"

30000

2.1.17 4/2016 4/201639.2. 12/2016Набавка материјала за израду сценографије за 
потребе Канцеларије за младе у оквиру пројекта 
"Позоришне манифестације"

41666

2.1.18 4/2016 4/201639.2. 12/2016Набавка расвете за потребе културно-уметничког 
програма који се одржава у сали биоскопа, за 
потребе Канцеларије за младе у оквиру пројекта 
"Позоришне манифестације"

100000

2.1.19 1/2016 1/201639.2. 12/2016Набавка плина за потребе грејања просторија које 
користи Канцеларија за младе

50000

2.1.20 2/2016 3/201639.2. 8/2016Набавка штампаног промо-материјала за потребе 
пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални 
економски развој и развој туризма"

40800

2.1.21 2/2016 3/201639.2. 8/2016Набавка roll-up банера за потребе пројекта "ГИС 
као оруђе за интегрални локални економски развој 
и развој туризма"

30600

2.1.22 2/2016 3/201639.2. 4/2016Набавка плоча са донаторским логом за потребе 
пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални 
економски развој и развој туризма"

10200

2.1.23 2/2016 3/201639.2. 4/2016Набавка промо-сетова  за потребе пројекта "ГИС 
као оруђе за интегрални локални економски развој 
и развој туризма"

30600

2.1.24 2/2016 3/201639.2. 3/2016Набавка радног материјала за обуку учесника за 
потребе пројекта "ГИС као оруђе за интегрални 
локални економски развој и развој туризма"

20400

2.1.25 3/2016 3/201639.2. 4/2016Набавка опреме неопходне за рад службе цивилне 
заштите

166666

2.1.26 2/2016 2/20167а 1. 12/2016Набавка и садња сезонског цвећа и формирање 
нових дрвореда

583333

2.1.27 2/2016 2/20167а 1. 12/2016Изливање бетонских канти 116666

услуге 12.047.588

2.2.1 1/2016 1/201639.2. 12/2016Набавка месечних карата ради регулисања права 
на превоз на посао и са посла радника општинске 
управе

416666

2.2.2 1/2016 1/20167.1.1) 12/2016Трошкови платног промета 450000

2.2.3 2/2016 2/20167а 1. 1/2017Комуналне услуге – услуге водовода и канализације 208333

2.2.4 6/2016 7/201639.2. 7/2017Набавка услуга интернета 450000

2.2.5 2/2016 2/20167.1.1) 2/2017Набавка услуга доставе 1150000

2.2.6 3/2016 4/201639.2. ЗЈН-2012 5/2017Набавка услуга осигурања 488095

Страна 5 од 9Датум штампе: 13.7.2016



2.2.7 2/2016 2/201639.2. 12/2016Трошкови смештаја на службеном путовању 250000

2.2.8 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка услуга семинара у циљу образовања и 
усавршавања запослених

166666

2.2.9 2/2016 2/201639.2. 12/2016Пријављивање стручних испита 50000

2.2.10 3/2016 3/20167.1.10) 3/2017Суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања

1833333

2.2.11 2/2016 2/20167.1.10) 12/2016Услуге објављивања тендера и информационих 
огласа

333333

2.2.12 2/2016 2/201639.2. 12/2016Остале медијске услуге 41666

2.2.13 2/2016 2/201639.2. 12/2016Услуге вештачења 400000

2.2.14 2/2016 2/201639.2. 3/2016Набавка услуга коричења службених и  матичних 
књига

66666

2.2.15 3/2016 3/201639.2. 12/2016Услуге штампања 60000

2.2.16 2/2016 2/201639.2. 12/2016Остале опште услуге које се не могу уврстити у 
услуге штампања, коричења службених књига...

23000

2.2.17 1/2016 1/201639.2. 12/2016Услуга издавања потврда о смрти 25000

2.2.18 1/2016 1/201639.2. 12/2016Услугa ангажовања два мртвозорника 470000

2.2.19 1/2016 1/20167а 1. 12/2016Услуге сахрањивања угинулих паса 58000

2.2.20 2/2016 2/201639.2. 12/2016Текуће поправке уградне опреме 166666

2.2.21 2/2016 2/201639.2. 12/2016Услуге поправке намештаја 83333

2.2.22 1/2016 1/20167.1.1) 12/2016Регистрација возила 250000

2.2.23 1/2016 1/201639.2. 12/2016Обавезне таксе 200000

2.2.24 1/2016 1/20167.1.1) 12/2016Судске таксе 150000

2.2.25 2/2016 2/20167.1.1) 12/2016Прибављање неопходних података од Катастра 
непокретности  за потребе спровођења управног 
поступка

250000

2.2.26 10/2016 10/201639.2. 10/2017Набавка Web hosting услуга и услуга регистрације 
орг. Домена

25000

2.2.27 4/2016 4/201639.2. 12/2016Услуге превода текстова са српског на енглески и 
са енглеског на српски језик

60000

2.2.28 2/2016 2/201639.2. 12/2016Остале стручне услуге које се не могу уврстити у 
услуге превода, вештачења, стручног надзора и 
сличо

100000

2.2.29 3/2016 3/201639.2. 12/2016Услуге ангажовања стручног надзора при извођењу 
радова, по потреби

15000

2.2.30 3/2016 3/201639.2. 12/2016Услуге израде конструкције за летњу позорницу за 
потребе Канцеларије за младе у оквиру пројекта 
"Музичка радионица"

62500

Страна 6 од 9Датум штампе: 13.7.2016



2.2.31 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка услуга едукације младих из области 
музичког стваралаштва за потребе Канцеларије за 
младе у оквиру пројекта "Музичка радионица"

80000

2.2.32 3/2016 3/201639.2. 12/2016Услуге текућих поправки опреме (музичке и остале 
електронске) за потребе Канцеларије за младе у 
оквиру пројекта "Музичка радионица"

50000

2.2.33 4/2016 4/201639.2. 12/2016Услуге превоза за путовење у иностранство, за 
потребе пројекта Канцеларије за младе 
"Позоришне манифестације"

83333

2.2.34 4/2016 4/201639.2. 12/2016Услуге превоза за путовање у земљи, за потребе 
пројекта Канцеларије за младе "Позоришне 
манифестације"

120833

2.2.35 4/2016 4/201639.2. 12/2016Услуге превоза робе и материјала на локалу, за 
потребе пројекта Канцеларије за младе 
"Позоришне манифестације"

50000

2.2.36 4/2016 4/201639.2. 12/2016Услуге едукације младих из области позоришног 
стваралаштва за потребе Канцеларије за младе у 
оквиру пројекта "Позоришне манифестације"

80000

2.2.37 4/2016 4/201639.2. 12/2016Услуге текућих поправки опреме за потребе 
Канцеларије за младе у оквиру пројекта 
"Позоришне манифестације"

50000

2.2.38 1/2016 1/20167.1.12) 12/2016Ангажовање радника на извршењу послова 
чишћења службених просторија

984000

2.2.39 1/2016 1/20167.1.12) 12/2016Ангажовање радника на извршењу стручних 
послова у општинској управи општине Куршумлија

1300000

2.2.40 2/2016 2/201639.2. 8/2016Организовање конференција на почетку и на крају 
пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални 
економски развој и развој туризма"

30600

2.2.41 2/2016 2/201639.2. 8/2016Услуге локалног превоза за потребе пројекта "ГИС 
као оруђе за интегрални локални економски развој 
и развој туризма"

85680

2.2.42 2/2016 3/20167.1.10) 8/2016Услуге медијске промоције за потребе пројекта 
"ГИС као оруђе за интегрални локални економски 
развој и развој туризма"

40800

2.2.43 2/2016 3/201639.2. 8/2016Услуге хотела и кетеринга за потребе пројекта 
"ГИС као оруђе за интегрални локални економски 
развој и развој туризма"

281520

2.2.44 2/2016 3/201639.2. 8/2016Услуге превода са енглеског на српски и са српског 
на енеглески за потребе пројекта "ГИС као оруђе за 
интегрални локални економски развој и развој 
туризма"

102000
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Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Владан Јовановић

Одговорно лице:

2.2.45 3/2016 4/201639.2. 5/2016Набавка услуга израде материјала (текстова, слика 
и др.) ради промоције пројекта "ГИС као оруђе за 
интегрални локални економски развој и развој 
туризма" на званичном веб сајту општине 
Куршумлија

30600

2.2.46 3/2016 3/201639.2. 4/2016Набавка услуга припремања, дизајнирања и 
штампања брошура за потребе пројекта "ГИС као 
оруђе за интегрални локални економски развој и 
развој туризма"

40800

2.2.47 2/2016 2/201639.2. 12/2016Одржавање штампача 33333

2.2.48 2/2016 2/20167а 1. 12/2016Организовање акције чишћења школских дворишта 166666

2.2.49 2/2016 2/20167а 1. 12/2016Одржавање едукација на тему јачање свести о 
значају животне средине

83333

2.2.50 7/2016 7/201639.2. 8/2016Информисање јавности у циљу остварења 
публицитета пројекта "Кутак за младе"

25833

Измена број: 1; усвојена: 13.7.2016; план: План јавних набавки и набавки за општинску управу општине Куршумлија од 3.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: добијање средстава од стране других нивоа власти на основу уговора о реализацији пројекта

2.2.51 8/2016 8/201639.2. 9/2016Услуге ревизије пројекта "Кутак за младе" 25000

Измена број: 1; усвојена: 13.7.2016; план: План јавних набавки и набавки за општинску управу општине Куршумлија од 3.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: добијање нових средстава на основу уговора о реслизаџији пројекта "Кутак за младе"

радови 333.331

2.3.1 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка молерских радова у згради општине 
Куршумлија

83333

2.3.2 2/2016 2/201639.2. 12/2016Радови на крову 116666

2.3.3 1/2016 1/201639.2. 12/2016Радови на поправци централног грејања 33333

2.3.4 2/2016 2/201639.2. 12/2016Набавка столарских радова 83333

2.3.5 2/2016 2/201639.2. 12/2016Радови на електричној инсталацији 16666

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 13.7.2016; план: План јавних набавки и набавки за општинску управу општине Куршумлија од 3.2.2016
добијање нових средстава од стране других нивоа власти, на основу уговора о сарадњи и реализацији пројеката
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Радољуб Видић

_______________________________
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