
План јавних набавки за 2019. годину 
Општинска управа општине Куршумлија

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 21.1.2019
Измена број: 1 25.3.2019
Измена број: 2 22.4.2019
Измена број: 3 31.5.2019
Измена број: 4 12.7.2019

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

234.521.077

добра 27.971.296

1.1.1 3/2019 4/2019отворени поступак 4/2020Набавка и испорука електричне енергије 13333333,33

1.1.2 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Набавка противградних ракета 500000

1.1.3 3/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2020Набавка материјала за саобраћај-бензин и дизел 
гориво за потребе општине Куршумлија

833333,33

1.1.4 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Набавка електронске опреме за потребе Скупштине
 општине Куршумлија

833333,33

1.1.5 2/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019Набавка грађевинског материјала за потребе 
изградње - поправке улица и путева

1250000

1.1.6 2/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019Набавка материјала ѕа одржавање уличне расвете 2500000

1.1.7 4/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2019Набавка добара за заштиту животне средине 2500000

1.1.8 4/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2019Набавка робе и материјала за покретање, развој и 
унапређење доходовних активности у 
пољопривредној, занатској, услужној или другој 
области за интерно расељена лица док су у 
расељеништву, по партијама

1430000

Измена број: 1; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Налога председника општине број III-404-30/2019 од 25.03.2019. године а на основу Уговора о сарадњи закључен између Комесаријата за избеглице Републике 
Србије број 9-9/675 од 04.06.2018. године и Општине Куршумлија број II-561-8 од 28.05.2018. године

1.1.9 9/2019 10/2019отворени поступак 11/2019Набавка намештаја и опреме за  предшколску  
установу „Чаролија“ у  Куршумлији

4791295,83

Измена број: 4; усвојена: 12.7.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје  на основу Налога Председника општине број  III-404-61/2019 од 12.07.2019. године, а  на основу Одлуке о одобравању средстава за суфинансирање 
мера популационе политике јединица локалне самоуправе, Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије  број: 401-00-
134/2019-01 од 25.03.2019. године и закљученим уговором између Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику политику Републике Србије број 
401-00-138/33/-2019-01 од 16.04.2019. године и Општине Куршумлија, број II-410-5/2019 од 16.04.2019. године,  којим су одобрена  средства за реализацију јавне набавке.

услуге 18.434.491

Страна 1 од 5Датум штампе: 18.7.2019 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.1 1/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019Набавка услуга социјалне заштите „Помоћ у кући 
старим лицима и особама са инвалидитетом“ на 
територији општине Куршумлија

7000000

1.2.2 5/2019 6/2020поступак јавне набавке мале вредности 6/2020Набавка услуге мобилне телефоније 916666,66

1.2.3 5/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Набавка услуга осигурања, по партијама:
Партија 1) Услуге осигурања имовине
Партија 2) Услуге осигурања запослених
Партија 3) Услуге осигурања моторних возила 
(аутокаско).

966666

1.2.4 8/2019 8/2019поступак јавне набавке мале вредности 8/2020Набавка услуга ресторана и доставе пића  и других 
добара за репрезентацију општинске управе 
општине Куршумлија, по партијама:
Партија 1) Набавка услуга ресторана; 
 Партија 2) Набавка пића  и других добара са 
доставом за потребе кафе кухиње.

666666,66

1.2.5 3/2019 3/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

3/2020Набавка услуга поправке и одржавања 
рачуноводственог софтвера "Трезор Саветник" и 
"Саветник веб "

250000

Измена број: 1; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу Налога председника општине број III-404-30/2019 од 25.03.2019. године, у предмету јавне набавке додаје се и набавка "Саветник веб"

1.2.6 2/2019 3/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

3/2020Набавка услуга поправке и одржавања рачунарског 
програма (софтвера) - Информационог система 
локалне пореске администрације ИС ЛПА

820000

1.2.7 1/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 2/2020Уступање људских ресурса од стране привредних 
друштава за обављање послова код наручиоца.

3100000

1.2.8 1/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 10/2019Активности добре управе на пројекту „Замена 
азбесних цеви у систему водоснабдевања у 
општини Куршумлија за боље услове живота 
становништва“, по партијама:
Партија 1. – Радионица: Значај рационалне 
потрошње воде (4 једнодневне радионице)
Партија 2. – Радионица: Најбољи римери ЕУ праксе
 у потрошњи и заштити воде (4 једнодневне 
радионице)
Партија 3 – Израда текста памфлета: Вода 
–најважнији природни ресурс.
Партија 4.- Дизајн и штампа памфлета 1000 ком.
Партија 5. – Припрема и штампа информативног 
материјала (лифлет/флајер) о заштити животне 
средине – рационалма потрошња воде 1200 ком
Партија 6. – Услуге превода српски – енглески и 
енглески – српски у количини од 100 страна

1017125

1.2.9 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2019Израда Плана детаљне регулације „Барлово 
станица и Барловски вис“

641666,66

Страна 2 од 5Датум штампе: 18.7.2019 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.10 4/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући 
старим лицима и особама са инвалидитетом на 
територији Општине Куршумлија

3055700,05

Измена број: 2; усвојена: 22.4.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена плана  се врши на основу Налога Председника општине број  III-404-42/2019 од 22.04.2019. године, а на основу закљученог  Уговора између Општине Куршумлија 
 и  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, заведен код Општине Куршумлија под  бројем  II-400-32 од 18.04.2019 године и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, заведен и под бројем 401-01-00423/18/2019-09 од 26.03.2019 године.

радови 188.115.290

1.3.1 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Извођење радова на водовуду и канализацији на 
згради  општине Куршумлија

958333,33

1.3.2 5/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 6/2019Извођење радова на фасади на објекту  „Биоскоп“ 833333,33

1.3.3 5/2019 7/2019отворени поступак 1/2020Извођење радова на реконструкцији, поправци и 
појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом 
улице Воје Стојановића, улице Милана Ракића, 
улице Др.Мелгарад прилаз 3 у Куршумлији и Везе 
државног пута Рударе – Пролом са  општинским 
путем  Пролом-Пупавце

10369355

Измена број: 3; усвојена: 31.5.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена поступка се врши због измене Предмета јавне набавке и повећања процењене вредности јавне набавке

1.3.4 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019Поправка и одржавање улица, општинских и 
некатегорисаних путева на територији општине 
Куршумлија.

541820

1.3.5 6/2019 6/2019поступак јавне набавке мале вредности 7/2019Извођење радова на поправљању саобраћајне 
инфраструктуре на територији општине Куршумлија
 а по програму савета за саобраћај

2083333,33

1.3.6 4/2019 5/2019отворени поступак 1/2020Извођење радова на санацији, реконструкцији и 
асфалтирању прилаза и платоа.

5000000

Измена број: 1; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу Налога председника општине број III-404-30/2019 од 25.03.2019. године, а у складу са Одлуком општинског већа општине Куршумлија број II-02-30/2019-4 oд 
19.03.2019. године а којим се повећава процењена вредност јавне набавке и одређује начин плаћања по годинама.

1.3.7 4/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 1/2020Крпљење ударних рупа, улегнућа и других 
неравнина на улицама и општинским путевима на 
територији Општине Куршумлија.

2500000

Измена број: 1; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу Налога председника општине број III-404-30/2019 од 25.03.2019. године, а у складу са Одлуком општинског већа општине Куршумлија број II-02-30/2019-4 oд 
19.03.2019. године а којим се повећава процењена вредност јавне набавке и одређује начин плаћања по годинама

1.3.8 5/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 6/2019Извођење радова на регулацији река на територији 
 Општине Куршумлија.

833333,33

Страна 3 од 5Датум штампе: 18.7.2019 Апликација Управе за јавне набавке 



1.3.9 3/2019 3/2019отворени поступак 1/2020Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на 
улицама и путевима на територији општине 
Куршумлија

13333333,33

Измена број: 1; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу Налога председника општине број III-404-30/2019 од 25.03.2019. године, а у складу са Одлуком општинског већа општине Куршумлија број II-02-30/2019-4 oд 
19.03.2019. године а којим се повећава процењена вредност јавне набавке и одређује начин плаћања по годинама

1.3.10 4/2019 5/2019отворени поступак 6/2019Извођење радова на асфалтирању улице Пролом 
Бања

2500000

Измена број: 3; усвојена: 31.5.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Поступак јавне набавке у отвореном поступку број 1.3.10. из усвојеног плана јавних набавки за 2019. годину чији је предмет: „Извођење радова на асфалтирању улице у 
Пролом Бањи“, брише се из разлога што се овај поступак спроводи заједно са јавном набавком „Извођење радова на реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу 
асфалтом улице Воје Стојановића, улице Милана Ракића, улице Др.Мелгарад прилаз 3 у Куршумлији и Везе државног пута Рударе – Пролом са  општинским путем  Пролом-Пупавце“

1.3.11 8/2019 9/2019отворени поступак 12/2019Извођење радова на уређењу градског парка 
“Топлички устанак“ у Куршумлији

28305944

Измена број: 4; усвојена: 12.7.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Набавка се мења  на основу Налога Председника општине број  III-404-61/2019 од 12.07.2019. године из разлога што се мења предмет набавке и гласи“ „Извођење радова
 на уређењу градског парка “Топлички устанак“ у Куршумлији“  и што се процењена вредност јавне набавке повећава.

1.3.12 4/2019 5/2019отворени поступак 6/2019Извођење радова на изградњи улице Вука 
Караџића

10000000

1.3.13 4/2019 5/2019отворени поступак 7/2019Извођење радова на изградњи водоцодне мреже 
"Соколовица"

2500000

1.3.14 4/2019 5/2019отворени поступак 7/2019Извођење радова на изградњи  водоводне мреже у 
улици Вука Караџића

5416666,66

1.3.15 4/2019 5/2019отворени поступак 6/2019Извођење радова на изградњи   водоводне мреже у
 селу Тијовац

4166666,66

1.3.16 2/2019 4/2019отворени поступак 11/2019Замена азбесних цеви у систему водоснабдевања у
 општини Куршумлија за боље услове живота 
становништва

20046250

1.3.17 5/2019 5/2019отворени поступак 12/2019Грађевински радови на реализацији пројекта 
„Елаборат регулација водотока  другог реда  у 
општини Куршумлији I -фаза

59586098,6

Измена број: 2; усвојена: 22.4.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена плана  се врши на основу Налога Председника општине број  III-404-42/2019 од 22.04.2019. године, а на основу одобрених средстава из Извештаја  број 213-030-
2018 од 26.03.2019. године поднет од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије и на основу закљученог  Уговора између Општине Куршумлија  и  
Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, заведен код Општине Куршумлија под  бројем  II-325-6 од 23.04.2019 године.

1.3.18 9/2019 10/2019отворени поступак 11/2019Извођење радова на инвестиционом одржавању 
предшколске  установе „Сунце“ у Куршумлији

14140822,5

Измена број: 4; усвојена: 12.7.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје  на основу Налога Председника општине број  III-404-61/2019 од 12.07.2019. године, а на основу Одлуке Министарства државне управе и локалне 
самоуправе Републике Србије, број 119-01-00030/2019-24 од 15.04.2019. године и закљученим уговором између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 
број 401-00-163/11/2019-24 од 19.04.2019. године и Општине Куршумлија, број II-400-33-ПУС од 22.04.2019. године,  којим су одобрена  средства за реализацију јавне набавке.
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1.3.19 8/2019 8/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019Поправка и одржавање улица, општинских и 
некатегорисаних путева на територији општине 
Куршумлија

2500000

Измена број: 4; усвојена: 12.7.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје  на основу Налога Председника општине број  III-404-61/2019 од 12.07.2019. године.

1.3.20 8/2019 9/2019отворени поступак 12/2019Извођење радова на санацији, реконструкцији и 
асфалтирању прилаза и платоа

5000000

Измена број: 4; усвојена: 12.7.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје  на основу Налога Председника општине број  III-404-61/2019 од 12.07.2019. године.

Место и датум:
М.П.

Радољуб Видић

Овлашћено лице:

Миљан Радосављевић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019
На основу Налога предедника општине Куршумлија, број III-404-30/2019 од 25.03.2019. године

Измена број: 2; усвојена: 22.4.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019
Измена плана  се врши на основу Налога Председника општине број  III-404-42/2019 од 22.04.2019. године

Измена број: 3; усвојена: 31.5.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019
Измена плана јавних набавки се врши на основу Налога Председника општине Куршумлија број III-404-51/209 од 31.05.2019. године

Измена број: 4; усвојена: 12.7.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21.1.2019
Измена плана  се врши на основу Налога Председника општине број  III-404-61/2019 од 12.07.2019. године.
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