
План јавних набавки за 2017. годину 
Општина Црна Трава

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки општине Црна 
Трава за 2017. годину

23.01.2017

Измена број: 1 08.05.2017
Измена број: 2 30.06.2017

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

60,716,640

са ПДВ-ом

2017 60,716,640

добра 5,366,660

1.1.1 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Обављање редовне делатности и активности у складу са законом
На основу утрошене количине из претходне године и просечене потрошње возила возног паркаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка горива за моторна возила путем 
дебитне картице за потребе општине Црна 
Трава

1,200,000

По годинама: 
2017-1,200,000

Набавка горива за моторна возила путем 
дебитне картице за потребе општине Црна 
Трава

ОРН:
09132000    

09133000    
09134200    

4260001,200,000 1,440,000

1.1.2 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

Потреба набавке минибуса је неопходно због повећаног броја путника, као и због стања у коме се налази постојећи минибус. Ребалансом 3. 
обезебеђена потребна средства за предметну набавку.
Провера цене на тржишту, анализа понудеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка половног минибуса за потребе 
општине Црна Трава
4,166,660

По годинама: 
2017-4,166,660

Набавка половног минибуса за потребе 
општине Црна Трава

ОРН:
34121000    

5120004,166,660 5,000,000

услуге 800,000

1.2.1 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Стварање предуслова за побољшање водоснабдевања грађана Црне Траве
Анализа тржишта, провера цене на тржишту, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга израде техничке документације за 
изградњу водовода за туристичко-
рекреативни центар Соколица и насеље 
Славковце

800,000

По годинама: 
2017-800,000

Услуга израде техничке документације за 
изградњу водовода за туристичко-
рекреативни центар Соколица и насеље 
Славковце

ОРН:
71322000    

423000800,000 960,000

Страна 1 од 6Датум штампе: 03.07.2017 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.2 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Стварање предуслова за побољшање снабдевања грађана МЗ Кална електричном енергијом
Анализа тржишта, провера цена на тржишту, искуство у ранијим набавкама
тип набавке: јавне набавке у области одбране и безбедности; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном набавком

Услуга израде техничке документације за 
реконструкцију НН мреже у МЗ Кална
900,000

По годинама: 
2017-900,000

Услуга израде техничке документације за 
реконструкцију НН мреже у МЗ Кална

ОРН:
71323100    

423000900,000 1,080,000
423000-900,000 -1,080,000

1.2.3 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Стварање предуслова за уредно снабдевање грађана МЗ Кална здравом водом за пиће
Анализа тржишта, провера цена на тржишту, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном набавком

Услуге израде техничке документације за 
изградњу водовода у МЗ Кална
600,000

По годинама: 
2017-600,000

Услуге израде техничке документације за 
изградњу водовода у МЗ Кална

ОРН:
71322200    

423000600,000 720,000
423000-600,000 -720,000

1.2.4 3
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2017

Потребна хитна реконструкција НН мреже. Стварање предуслова за побољшање снабдевања грађана МЗ Горње Гаре
Анализа тржишта, провера цена на тржишту, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном набавком

Услуга техничке документације за 
реконструкцију НН мреже у МЗ Горње Гаре
700,000

По годинама: 
2017-700,000

Услуга техничке документације за 
реконструкцију НН мреже у МЗ Горње Гаре

ОРН:
71323100    

423000700,000 840,000
423000-700,000 -840,000

1.2.5 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

Потреба хитне реконструкције НН мреже. Стварање предуслова за побољшање снабдевања грађана МЗ Јабуковик електричном енергијом
Анализа тржишта, провера цена на тржитшу, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном набавком

Услуга израде техничке документације за 
реконструкцију НН мреже у МЗ Јабуковик
700,000

По годинама: 
2017-700,000

Услуга израде техничке документације за 
реконструкцију НН мреже у МЗ Јабуковик

ОРН:
71323100    

423000700,000 840,000
423000-700,000 -840,000

радови 54,549,980

Страна 2 од 6Датум штампе: 03.07.2017 Апликација Управе за јавне набавке 



1.3.1 5
2017

6
2017

отворени 
поступак

11
2017

Законска обавеза локалне самоуправе за одржавање локалне путне мреже
На основу предмера и предрачуна радова, анализе тржишта и цена, искуства у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У оквиру редовног одржавања додају се додатна средства која су обезбеђена ребалансом буџета општине за 2017. годину

Грађевински радови на редовном одржавању
 општинских и некатегорисаних путева на 
територији општине Црна Трава за 2017. 
годину

15,000,000

По годинама: 
2017-15,000,000

Грађевински радови на редовном одржавању
 општинских и некатегорисаних путева на 
територији општине Црна Трава за 2017. 
годину

ОРН:
45233141    

4250004,500,000 5,400,000
42500010,500,000 12,600,000

1.3.2 9
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Законска обавеза локалне самоуправе за одржавање локалне путне мреже
На основу предмера и предрачуна радова, анализе тржишта и цена, искуства у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Грађевински радови на зимском одржавању 
општинских и некатегорисаних путева на 
територији општине Црна Трава за 2017. и 
2018. годину

3,000,000

По годинама: 
2017-3,000,000

Грађевински радови на зимском одржавању 
општинских и некатегорисаних путева на 
територији општине Црна Трава за 2017. и 
2018. годину

ОРН:
45233141    

4250003,000,000 3,600,000

1.3.3 6
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Побољшање снабдевања грађана МЗ Кална електричном енергијом
На основу предмера и предрачуна радова, анализа тржишта, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном набавком

Набавка грађевинских и електрорадова на 
реконструкцији НН мреже у МЗ Кална - прва 
фаза

4,166,660

По годинама: 
2017-4,166,660

Набавка грађевинских и електрорадова на 
реконструкцији НН мреже у МЗ Кална - прва 
фаза

ОРН:
45454000    

5110004,166,660 5,000,000
511000-4,166,660 -5,000,000

1.3.4 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

По Одлуци Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава заштита од елементарних непогода
Процена од надлежне службе Општинске управе општине Црна ТраваНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка грађевинских радова на уређењу 
речних токова вода II реда на територији 
општине Црна Трава

833,330

По годинама: 
2017-833,330

Набавка грађевинских радова на уређењу 
речних токова вода II реда на територији 
општине Црна Трава

ОРН:
45246200    

451000833,330 1,000,000

Страна 3 од 6Датум штампе: 03.07.2017 Апликација Управе за јавне набавке 



1.3.5 5
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

подизање степена инсфраструктурне опремљености општине у циљу повећања безбедности у саобраћају, заштити пута од даљег пропадања и 
стварања услова за повећање животног стандарда становника МЗ Дарковце и свих осталих
предмер и предрачун радова, анализа тржишта и искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: За реализацију наведеног пројекта додају се додатна средства која су обезбеђена ребалансом буџета општине за 2017. годину у складу са Закључком Владе РС о 
издвајању новчаних средстава из текуће буџетске резерве буџета РС

Измена број: 2; усвојена: 30.06.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу спроведног отвореног поступка јавне набавке остварена је значајна уштеда у односу на процењену вредност предметне набавке. Остварена уштеда се 
преусмерава на набавку радова ојачања, појачаног одржавања општинског пута од Градске до махале Касини у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, а остатак у складу са 
потребама буџета.

Набавка грађевинских радова на ојачању, 
појачаном одржавању општинског пута 
Дарковце - Тодорова вода, деоница до 
Ливађа

19,583,330

По годинама: 
2017-19,583,330

Набавка грађевинских радова на ојачању, 
појачаном одржавању општинског пута 
Дарковце - Тодорова вода, деоница до 
Ливађа

ОРН:
45233141    

51100016,666,660 20,000,000
5110008,333,340 10,000,000

511000-5,416,670 -6,500,000

1.3.6 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Побољшање снабдевања грађана МЗ Јабуковик електричном енергијом
На основу предмера и предрачуна радова, анализа тржишта, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном набавком

Набавка грађевинских и електрорадова на 
реконструкцији НН мреже у МЗ Јабуковик - 
прва фаза

4,166,660

По годинама: 
2017-4,166,660

Набавка грађевинских и електрорадова на 
реконструкцији НН мреже у МЗ Јабуковик - 
прва фаза

ОРН:
45454000    

5110004,166,660 5,000,000
511000-4,166,660 -5,000,000

1.3.7 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Побољшање снабдевања грађана МЗ Горње Гаре електричном енергијом
На основу предмера и предрачуна радова, анализа тржишта, искуство у ранијим набакамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном набавком

Набавка грађевинских и електрорадова на 
реконструкцији НН мреже у МЗ Горње Гаре - 
прва фаза

4,166,660

По годинама: 
2017-4,166,660

Набавка грађевинских и електрорадова на 
реконструкцији НН мреже у МЗ Горње Гаре - 
прва фаза

ОРН:
45454000    

5110004,166,660 5,000,000
511000-4,166,660 -5,000,000

Страна 4 од 6Датум штампе: 03.07.2017 Апликација Управе за јавне набавке 



1.3.8 7
2017

8
2017

отворени 
поступак

9
2017

подизање степена инсфраструктурне опремљености општине у циљу повећања безбедности у саобраћају, заштити пута од даљег пропадања и 
стварања услова за повећање животног стандарда становника МЗ Градске и свих осталих
предмер и предрачун радова, анализа тржишта и искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом буџета општине за 2017. годину обезбеђена су додатна средства

Измена број: 2; усвојена: 30.06.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу спроведног отвореног поступка јавне набавке грађевинских радова на ојачању, појачаном одржавању општинског пута Дарковце - Тодорова вода, деоница до 
Ливађа, остварена је значајна уштеда у односу на процењену вредност предметне набавке. Остварена уштеда се преусмерава на набавку радова ојачања, појачаног одржавања 
општинског пута од Градске до махале Касини у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, а остатак у складу са потребама буџета.

Ојачање, појачано одржавање општинског 
пута од Градске до махале Касини
9,666,660

По годинама: 
2017-9,666,660

Ојачање, појачано одржавање општинског 
пута од Градске до махале Касини

ОРН:
45454000    

5110004,166,600 5,000,000
5110002,500,060 3,000,000

5110003,000,000 3,600,000

1.3.9 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

 У оквиру реализације пројекта "Унапређење енергетске ефикасности у општини Црна Трава" финансијски подржаног од стране Европског 
ПРОГРЕС-а остварене су значајне уштеде у поступцима јавних набавки за адаптацију котларнице и замене столарије на згради Техничке школе са 
домом ученика "Милнетије Поповић". На основу тога и уз сагласност Европског ПРОГРЕС-а извршена је ревизија буџета, којом су уштеђена 
средства пребачена на нову предметну набавку уз повећање новчаног учешћа школе.
предмер и предрачун радова, анализа цена и тржишта, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: У оквиру реализације пројекта "Унапређење енергетске ефикасности у општини Црна Трава" финансијски подржаног од стране Европског ПРОГРЕС-а остварене су 
значајне уштеде у поступцима јавних набавки за адаптацију котларнице и замене столарије на згради Техничке школе са домом ученика "Милнетије Поповић". На основу тога и уз 
сагласност Европског ПРОГРЕС-а извршена је ревизија буџета, којом су уштеђена средства пребачена на нову предметну набавку уз повећање новчаног учешћа школе.

Извођење радова на замени столарије на 
згради Техничке школе са домом ученика 
„Милентије Поповић“ Црна Трава – II  фаза у 
Црној Трави

4,800,000

По годинама: 
2017-4,800,000

Извођење радова на замени столарије на 
згради Техничке школе са домом ученика 
„Милентије Поповић“ Црна Трава – II  фаза у 
Црној Трави

ОРН:
45421100    

5110003,860,000
511000940,000

1.3.10 7
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

у складу са одобреним средствима за финансирање од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за деомграфију и популациону 
политику
на основу процене, док ће се могућа количина радова у складу са расположивим средствима дефиниасти предмером и предрачуном радова, као и 
дефинисањем могућег броја повратника

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 2; усвојена: 30.06.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Општини Црна Трава је одобрено суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у РС у 2017. години од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за 
демографију и популациону политику а на основу поднетог пројекта. Уговором је од стране кабинета одобрено 2.473.500,00 динара на име свих активности у пројекту. Пројектом су 
одбрена и средства за субвенционисање санације оштећених кућа повратника са децом у општину Црна Трава у износу од 2.000.000,00 динара.

Набавка грађевинског материјала и радова 
за санацију оштећених кућа повратника са 
децом у општини Црна Трава у оквиру 
реализације пројекта популационе политике

1,666,660

По годинама: 
2017-1,666,660

Набавка грађевинског материјала и радова 
за санацију оштећених кућа повратника са 
децом у општини Црна Трава у оквиру 
реализације пројекта популационе политике

4510001,666,660 2,000,000
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Место и датум: М.П.

Славољуб Благојевић

Овлашћено лице:

Славољуб Благојевић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 08.05.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017
Измена плана јавних набавки се врши због нових потреба наручиоца које се односе на набавке које су планиране у оквиру реализације пројекта "Унапређење енергетске ефикасности општине Црна 
Трава" одобреног за финансирање од стране програма Европски ПРОГРЕС, као и престанка потреба наручиоца за појединим набакама. Измена се врши и због ребаланса буџета и преусмеравања 
средстава за нове набавке.

Измена број: 2; усвојена: 30.06.2017; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2017. годину од 23.01.2017
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину - Рабланс 2 извршена је реалокација средстава са поједних апорпријација у складу са новим потребама 
наручиоца
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