
План јавних набавки за 2020. годину 
Општина Црна Трава - Општинска управа

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки општине Црна 
Трава за 2020. годину

06.01.2020

Измена број: 1 26.06.2020

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

52,343,300

са ПДВ-ом

2020 47,759,970

2021 4,583,330

добра 16,476,660

1.1.1 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

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: 
2020-1,200,000

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 10
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2021

Набавка електричне енергије за потребе 
општине Црна Трава
1,000,000

По годинама: 
2020-1,000,000

Набавка електричне енергије за потребе 
општине Црна Трава

ОРН:
09310000    

4210001,000,000 1,200,000

1.1.3 7
2020

8
2020

отворени 
поступак

9
2020

Набавка предметног мидибуса извршиће се путем финансијског лизинга и то тако што ће се 70% вредности уговора финансирати као учешће док 
ће се остатак од 30% финансирати путем лизинга на 24 месечне рате
Потреба набавке новог мидибуса, с обзиром да се стари налази у лошем стању и због тога што не може да испуни захтеве у складу са новим 
изменема Закона о безбедности саобраћаја
Анализа тржишта, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: С обзиром да од Министарства финансија нису добијена тражена средства по захтеву за одбрење средстава текуће буџетске резерве буџета Републике Србије у 
траженом износу, то ће се предметна набавка извршити путем финансијског лизинга са учешћем од 70% и лизингом 30% вредности на 24 месечне рате

Набавка мидибуса путем финансиског 
лизинга за потребе општине Црна Трава
12,916,660

По годинама: 
2020-8,333,330

2021-4,583,330

Набавка мидибуса путем финансиског 
лизинга за потребе општине Црна Трава

ОРН:
34121000    

51200012,916,660 15,500,000
512000-4,583,330 -5,500,000

Страна 1 од 6Датум штампе: 26.06.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.4 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Општини Црна Трава је од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије одобрен пројекат под називом "Уређење 
јавне пијаце у Црној Трави - адаптација за вишенаменско коришћење". Општина Црна Трава има свој део учешћа који се односи на набавку 
опреме.
Анализа тржишта и искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка столица за потребе пројекта 
"Уређење јавне пијаце у Црној Трави - 
адаптација за вишенаменско коришћење"

800,000

По годинама: 
2020-800,000

Набавка столица за потребе пројекта 
"Уређење јавне пијаце у Црној Трави - 
адаптација за вишенаменско коришћење"

ОРН:
39112000    

512000800,000 960,000

1.1.5 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Општини Црна Трава је од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије одобрен пројекат под називом "Уређење 
јавне пијаце у Црној Трави - адаптација за вишенаменско коришћење". Општина Црна Трава има свој део учешћа који се односи на набавку 
опреме.
Анализа тржишта и искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка исправка код предметне набавке

Набавки тезги за опремање јавне пијаце у 
Црној Трави за потребе пројекта "Уређење 
јавне пијаце у Црној Трави - адаптација за 
вишенаменско коришћење"

560,000

По годинама: 
2020-560,000

Набавки тезги за опремање јавне пијаце у 
Црној Трави за потребе пројекта "Уређење 
јавне пијаце у Црној Трави - адаптација за 
вишенаменско коришћење"

ОРН:
39151100    

512000560,000 672,000

услуге 9,366,660

1.2.1 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2021

У складу са Законом о социјалној заштити помоћ у кући је дефинсана као дневна услуга у заједници у циљу подршке корисницима у задовољавању
 свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота истих.
Анализа потреба, тржишта и исукуство у ранијим пројектима помоћи у кућиНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка услуга социјалне заштите - Помоћ у 
кући за старе на територији општине Црна 
Трава

6,700,000

По годинама: 
2020-6,700,000

Набавка услуга социјалне заштите - Помоћ у 
кући за старе на територији општине Црна 
Трава

ОРН:
85311100    

4720006,700,000 6,700,000

1.2.2 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

потреба доношења планских докумената у складу са Законом о планирању и изграсдњи
анализа тржишта и цена, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину извршена реалокација планираних средстава за предметну набавку те се иста неће спроводити

Набавка услуга израде Плана детаљне 
регулације насеља Преслап, Месна 
заједница Преслап, општина Црна Трава

2,000,000

По годинама: 
2020-2,000,000

Набавка услуга израде Плана детаљне 
регулације насеља Преслап, Месна 
заједница Преслап, општина Црна Трава

ОРН:
71410000    

4230002,000,000 2,400,000
423000-2,000,000 -2,400,000

1.2.3 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

законска обавеза према Закону о планирањи и изградњи ангажовање стручног надзора над извођењем грађевинских радова
Искуство у ранијим набавакама, анализа ценаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка стручног надзора над извођењем 
грађевинских радова за потребе општине 
Црна Трава

1,000,000

По годинама: 
2020-1,000,000

Набавка стручног надзора над извођењем 
грађевинских радова за потребе општине 
Црна Трава

ОРН:
71520000    

4230001,000,000 1,200,000

Страна 2 од 6Датум штампе: 26.06.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.4 7
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

У складу са Законом о планском систему Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 30/2019) јединица локалне самоуправе има обавезу израде плана 
развоја исте за период од најмање од седам година.
Искуство у ранијим набавкама.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка исправка код предметне набавке

Набавка услуга израде Плана развоја 
општине Црна Трава за период 2021. - 2027. 
година

833,330

По годинама: 
2020-833,330

Набавка услуга израде Плана развоја 
општине Црна Трава за период 2021. - 2027. 
година

ОРН:
85322000    

423000833,330 1,000,000

1.2.5 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Законом о планирању и изградњи потребно је извршити израду техничке документације као основе за изградњу стамбеног објекта
Анализа тржишта, искуство у ранијим набавкама.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину обезбеђена потребна средства за предметну набавку

Набавка услуга израде техничке 
документације за изградњу стамбене зграде 
у Црној Трави, општина Црна Трава

833,330

По годинама: 
2020-833,330

Набавка услуга израде техничке 
документације за изградњу стамбене зграде 
у Црној Трави, општина Црна Трава

ОРН:
71242000    

423000833,330 1,000,000

радови 26,499,980

1.3.1 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

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: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину извршена реалокација планираних средстава за предметну набавку те ће се иста спровести као јавна набавка 
мале вредности

Грађевински радови на редовном одржавању
 општинских и некатегорисаних путева на 
територији општине Црна Трава за 2020. 
годину

4,166,660

По годинама: 
2020-4,166,660

Грађевински радови на редовном одржавању
 општинских и некатегорисаних путева на 
територији општине Црна Трава за 2020. 
годину

ОРН:
45233141    

4250009,833,330 11,800,000
425000-5,666,670 -6,800,000

1.3.2 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

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 Мирко Сотировић Црна Трава и свих осталих
предмер и прерачун радова из техничке документације, анализа цена и искуства у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину извршена реалокација планираних средстава за предметну набавку те се иста неће спроводити

Набавка грађевинских радова на 
асфалтирању општинског пута од насеља 
Соколица до насеља Ливађе III фаза у Црној 
Трави

4,166,660

По годинама: 
2020-4,166,660

Набавка грађевинских радова на 
асфалтирању општинског пута од насеља 
Соколица до насеља Ливађе III фаза у Црној 
Трави

ОРН:
45233141    

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

Страна 3 од 6Датум штампе: 26.06.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.3.3 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

потреба изградње канализационе мреже у циљу заштите животне средине и подизања степена комуналне опремљености општине
предмер и предрачун радова, анализа цена и исукство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка грађевинских радова на изградњи 
канализационе мреже у насељу "Штудград" 
II фаза

5,000,000

По годинама: 
2020-5,000,000

Набавка грађевинских радова на изградњи 
канализационе мреже у насељу "Штудград" 
II фаза

ОРН:
45232410    

5110005,000,000 6,000,000

1.3.4 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

у циљу изградње новог дома с обзиром да се је стари срушио потребно је извршити рушење дела старе зграде и санацију и адаптацију темеља у 
циљу друге фазе изградње, а све у циљу подизања општег нивоа културног образовања
предмер и предрачун радова из пројекта који се односе на рушење и адаптацију и санацију темеља објекта, анализа тржишта и искуство у ранијим 
набавкама

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину извршена реалокација планираних средстава за предметну набавку те ће се иста спроводити за мањи обим 
радова

Набавка радова на рушењу дела зграде и 
санацији темеља дома културе у МЗ 
Преслап, општина Црна Трава

833,330

По годинама: 
2020-833,330

Набавка радова на рушењу дела зграде и 
санацији темеља дома културе у МЗ 
Преслап, општина Црна Трава

ОРН:
45110000    

45262700    

5111004,166,660 5,000,000
511100-3,333,330 -4,000,000

1.3.5 7
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

потреба адапатције завичајног музеја због зашитите културног добра од даљег пропадања
предмер и предрчун радова за потребе адаптације, искуство у ранијим набавкама и анализа тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину извршена реалокација планираних средстава за предметну набавку те ће се иста спроводити у мањем обиму 
радова

Набавка радова на адаптацији завичајног 
музеја у МЗ Кална II фаза, општина Црна 
Трава

833,330

По годинама: 
2020-833,330

Набавка радова на адаптацији завичајног 
музеја у МЗ Кална II фаза, општина Црна 
Трава

ОРН:
45262700    

4250002,500,000 3,000,000
425000-1,666,670 -2,000,000

1.3.6 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

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 2020. и 
2021. годину

3,000,000

По годинама: 
2020-3,000,000

Грађевински радови на зимском одржавању 
општинских и некатегорисаних путева на 
територији општине Црна Трава за 2020. и 
2021. годину

ОРН:
45233141    

4250003,000,000 3,600,000

1.3.7 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Општини Црна Трава је од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије одобрен пројекат под називом "Уређење 
јавне пијаце у Црној Трави - адаптација за вишенаменско коришћење". За ту намену министарство је издвојило 6 милиона динара.
Предмер и предрачун радова из пројекта, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка радова на реконструкцији (уређењу) 
и адаптацији за вишенаменско коришћење 
јавне пијаце у Црној Трави

5,000,000

По годинама: 
2020-5,000,000

Набавка радова на реконструкцији (уређењу) 
и адаптацији за вишенаменско коришћење 
јавне пијаце у Црној Трави

ОРН:
45454000    

5110005,000,000 6,000,000
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1.3.8 5
2020

6
2020

отворени 
поступак

8
2020

Потреба реконструкције крова због веома лошег стања у којем се налази, замена електоринсталција, дрвене столарије и кречење објекта је 
неопходна због стања у којем се налази
Предмер и предрачун радова, искуство у ранијим набавкама, анализа тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину извршена реалокација планираних средстава за предметну набавку те се иста неће спроводити

Набавка радова на реконтрукцији зграде 
општине Црна Трава
8,333,330

По годинама: 
2020-8,333,330

Набавка радова на реконтрукцији зграде 
општине Црна Трава

ОРН:
45261211    

45311000    
45420000    

5110008,333,330 10,000,000
511000-8,333,330 -10,000,000

1.3.9 8
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

Потреба реконструкција крова зграде због веома лошег стања и замена столарије.
Предмер и предрачун радова, искуство у ранијим набавкама, анализа тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину извршена реалокација планираних средстава за предметну набавку те ће се иста спроводити у мањем обиму 
радова

Набавка радова на реконструкцији крова 
зграде дома културе у МЗ Градска
833,330

По годинама: 
2020-833,330

Набавка радова на реконструкцији крова 
зграде дома културе у МЗ Градска

ОРН:
45260000    

4250001,250,000 1,500,000
425000-416,670 -500,000

1.3.10 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Потреба изградње потпорног зида на путу Градска - Дел због угоржавања безбедности у саобраћају. Поред тога угрожена је и ђачка кухиња 
основне школе у Градској.
Предмер и предрчаун радова, искуство у ранијим набавкама, анализа тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину извршена реалокација планираних средстава за предметну набавку те се иста неће спроводити

Набавка грађевинских радова на изградњи 
потопрног зида у МЗ Градска
2,083,330

По годинама: 
2020-2,083,330

Набавка грађевинских радова на изградњи 
потопрног зида у МЗ Градска

ОРН:
45262620    

5110002,083,330 2,500,000
511000-2,083,330 -2,500,000

1.3.11 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Потреба асфалтирања због повећања безбедности у саобраћају убог ђака, као и повезивање асфалтом погона за производњу здраве хране са 
главним путем
Предмер и предрачун радова, искуство у ранијим набавкама, анализа тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Ребалансом 1 буџета општине Црна Трава за 2020. годину извршена реалокација планираних средстава за предметну набавку те се иста неће спроводити

Набавка грађевинских радова на 
асфалтирању прилазног пута од центра до 
основне школе у МЗ Градска

1,250,000

По годинама: 
2020-1,250,000

Набавка грађевинских радова на 
асфалтирању прилазног пута од центра до 
основне школе у МЗ Градска

ОРН:
45233141    

5110001,250,000 1,500,000
511000-1,250,000 -1,500,000
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1.3.12 4
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2020

Програмом коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији општине Црна Трава 
дефинисана је намена средстава.
Предмер и предрачун радова, искуство у ранијим набавкама, искуство у ранијим набавкамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка радова на уређењу шумских путева 
на територији општине Црна Трава
3,750,000

По годинама: 
2020-3,750,000

Набавка радова на уређењу шумских путева 
на територији општине Црна Трава

ОРН:
45233141    

4250003,750,000 4,500,000

1.3.13 7
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

Набавка је предвиђена у пројекту "Седењка чекајући печалбара"
Из предмера и предрачуна радова,
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Решењем Министарства културе и информисања број 401-01-185/2020-03 од 18.05.2020. године одобрена су средства за суфинансирање програма ЈЛС кроз Програм 
Министарства - Градови у фокусу 2020. Решењем Министарства културе и информисања одобрено је суфинансирање пројекта "Седењка чекајући печалбара".

Набавка радова на реконструкцији зграде 
општинске библиотеке "Сестре Стојановић" у
 Црној Трава

3,083,330

По годинама: 
2020-3,083,330

Набавка радова на реконструкцији зграде 
општинске библиотеке "Сестре Стојановић" у
 Црној Трава

ОРН:
39715200    

44220000    

5110003,083,330 3,700,000

Место и датум: М.П.

Славољуб Благојевић

Овлашћено лице:

Славољуб Благојевић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 26.06.2020; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2020. годину од 06.01.2020
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2020. годину - Ребаланс 1 извршена реалокација средстава у складу са расположивим средствима и новим потребама 
наручиоца
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