
План набавки за 2017. годину 
Градска општина Врањска Бања

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2017 годину 20.4.2017
Измена број: 1 24.11.2017

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

41.085.830

са ПДВ-ом

2017 35.182.831

2018 5.902.874

добра 9.166.600

1.1.1 4
2017

5
2017

отворени 
поступак

5
2018

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Нормално функционисање градске општине
Начин утврђивања процењене вредности: На основу потрошње из претходног периода.
Остале напомене:

Јавна набавка добара - електричне енергије8.333.300

По годинама: 
2017-4.861.000

2018-3.472.208

Јавна набавка добара - електричне енергије 4212118.333.300 10.000.000

1.1.2 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Редовно функционисање и обављање делатности у градској општини Врањска Бања
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивање тржишта.
Остале напомене:

Јавна набавка добара - електротехнички 
материјал неопходан за интервенције и 
одржавање јавне расвете.

833.300

По годинама: 
2017-486.091

2018-347.208

Јавна набавка добара - електротехнички 
материјал неопходан за интервенције и 
одржавање јавне расвете.

425191833.300 1.000.000

услуге 3.916.663
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1.2.1 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Редовно функционисање и одржавање јавне расвете
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивањем тржишта
Остале напомене:

Одржавање и интервенција на јавној 
расвети, орезивање грана у зони 
електроенергетског система јавне расвете 
(ангажовање и рад наменског возила са 
корпом  за рад на висини)

833.330

По годинама: 
2017-486.091

2018-347.208

Одржавање и интервенција на јавној 
расвети, орезивање грана у зони 
електроенергетског система јавне расвете 
(ангажовање и рад наменског возила са 
корпом  за рад на висини)

425191833.330 1.000.000

1.2.2 11
2017

12
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Напомена: Процењена вредност предметне набавке је усклађена са Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2017.год.
Разлог и оправданост набавке: Израда главне улице у Врањској бањи
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивање тржишта
Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 24.11.2017; план: План јавних набавки за 2017 годину од 20.4.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Измена и допуна Плана набавки за 2017.год. ГО Врањска Бања усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2017.год. 
(ребаланс).

Израда пројектне документације за главну 
улицу
3.083.333

По годинама: 
2017-3.083.333

Израда пројектне документације за главну 
улицу

511451833.300 1.000.000
5114512.250.033 2.700.000

радови 28.002.567

1.3.1 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Нормално функционисање саобраћаја.
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивањем тржишта
Остале напомене:

Јавна набавка радова - одржавање сеоских, 
некатегорисаних атарских, пољских, шумских
 и осталих путева на територији ГО Врањска 
Бања.

2.500.000

По годинама: 
2017-1.458.333

2018-1.041.666

Јавна набавка радова - одржавање сеоских, 
некатегорисаних атарских, пољских, шумских
 и осталих путева на територији ГО Врањска 
Бања.

4250002.500.000 3.000.000

1.3.2 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивање тржишта
Остале напомене:

Јавна набавка радова - крпљење ударних 
рупа на територији ГО Врањска Бања према 
плану одржавања.

1.667.000

По годинама: 
2017-972.416

2018-694.584

Јавна набавка радова - крпљење ударних 
рупа на територији ГО Врањска Бања према 
плану одржавања.

4250001.667.000 2.000.000
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1.3.3 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: одржавање квалитета путне мерже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача.
Начин утврђивања процењене вредности: испитивањем тржишта
Остале напомене:

Јавна набавка радова - рехабилитација 
улица у Врањској Бањи и то: Бошка 
Ђорђевића, Доситејева, Бора Станковића, 
Уроша Илића и Блаканска.

1.250.000

По годинама: 
2017-1.250.000

Јавна набавка радова - рехабилитација 
улица у Врањској Бањи и то: Бошка 
Ђорђевића, Доситејева, Бора Станковића, 
Уроша Илића и Блаканска.

425000749.650 900.000
511231500.350 600.000

1.3.4 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Одражавање квалитета путне мреже кроз изградњу улица.
Начин утврђивања процењене вредности: испитивањем тржишта.
Остале напомене:

Јавна набавка радова - изградња улице 
поред амбуланте у блоку бр. 2 Врањска 
Бања

3.333.000

По годинама: 
2017-3.333.000

Јавна набавка радова - изградња улице 
поред амбуланте у блоку бр. 2 Врањска 
Бања

5112313.333.000 4.000.000

1.3.5 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Одржавање квалитета путне мреже.
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивањем тржишта
Остале напомене:

Јавна набавка радова - изградња тротоара 
од Рудничког пута до железничке станице.
3.624.000

По годинама: 
2017-3.624.000

Јавна набавка радова - изградња тротоара 
од Рудничког пута до железничке станице.

5112313.624.000 4.349.000

1.3.6 11
2017

12
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Напомена: Процењена вредност предметне набавке усклађена је Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2017.год.
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивањем тржишта
Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 24.11.2017; план: План јавних набавки за 2017 годину од 20.4.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Измена и допуна Плана набавки за 2017.год. ГО Врањска Бања усклађена је се Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2017.год. 
(ребаланс).

Јавна набавка радова - одржавање 
водотокова и бујичних потока на територији 
ГО Врањска Бања

2.500.000

По годинама: 
2017-2.500.000

2018-

Јавна набавка радова - одржавање 
водотокова и бујичних потока на територији 
ГО Врањска Бања

4252412.917.000 3.500.000
425241-417.000 -500.000
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1.3.7 5
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама.
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивањем тржишта
Остале напомене:

Јавна набавка радова - изградња 
атмосферске канализације у блоку бр.5 ул. 
Бора Станковића, Бошка Ђорђевића и 
Доситејева.

1.250.000

По годинама: 
2017-1.250.000

Јавна набавка радова - изградња 
атмосферске канализације у блоку бр.5 ул. 
Бора Станковића, Бошка Ђорђевића и 
Доситејева.

5112421.250.000 1.500.000

1.3.8 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Изградња вишенаменске балон сале
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивањем тржишта
Остале напомене:

Јавна набавка радова - тапацирање и 
фарбање конструкције и остали додатни 
радови на балон сали.

833.300

По годинама: 
2017-833.300

Јавна набавка радова - тапацирање и 
фарбање конструкције и остали додатни 
радови на балон сали.

511293833.300 1.000.000

1.3.9 5
2017

7
2017

отворени 
поступак

12
2017

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Развој заједнице
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивањем тржишта
Остале напомене:

Јавна набавка радова - изградња главне 
улице у дужини од 170м
7.250.000

По годинама: 
2017-7.250.000

Јавна набавка радова - изградња главне 
улице у дужини од 170м

5112317.250.000 8.700.000

1.3.10 11
2017

12
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Напомена: Процењена вредност предметне набавке усклађена је са Одлуком о измени допуни Одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2017.год.
Разлог и оправданост набавке: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивање тржишта
Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 24.11.2017; план: План јавних набавки за 2017 годину од 20.4.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Измена и допуна Плана набавки за 2017.год. ГО Врањска Бања усклађена је се Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2017.год. 
(ребаланс).

Текуће одржавање саобраћајница (крпљење 
ударних рупа, одржавање кинете и риголе и 
израда затворених јаркова)

2.500.000

По годинама: 
2017-2.500.000

2018-

Текуће одржавање саобраћајница (крпљење 
ударних рупа, одржавање кинете и риголе и 
израда затворених јаркова)

4251912.500.000 3.000.000
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1.3.11 11
2017

12
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Напомена: Процењена вредност усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2017.год., односно средства су повећана 
изменом и допуном Финансијског плана за 2017.год.

Разлог и оправданост набавке: Нормално функционисање саобраћаја
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивањем тржишта
Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 24.11.2017; план: План јавних набавки за 2017 годину од 20.4.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Измена и допуна Плана набавки за 2017.год.ГО Врањска Бања усклађена је са Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2017.год.

Одржавање сеоских,некатегорисаних, 
атарских, пољских, шумских и осталих путева
 на територији ГО Врањска Бања

1.295.267

По годинама: 
2017-1.295.267

Одржавање сеоских,некатегорисаних, 
атарских, пољских, шумских и осталих путева
 на територији ГО Врањска Бања

4250001.295.267 1.554.320
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Место и датум:
М.П.

Одговорно лице:

Драган Сентић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 24.11.2017; план: План јавних набавки за 2017 годину од 20.4.2017
Измена и допуна Плана набавки за 2017.год .ГО Врањска Бања усклађена је са Одлуком о  измени и допуни Одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2017.год. (ребаланс).
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