
План набавки за 2019. годину 
Градска општина Врањска Бања

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки Градске 
општине Врањска Бања за 
2019.годину

20.3.2019

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

17.291.662

са ПДВ-ом

2019 17.158.329

2020 133.333

добра 5.863.332

1.1.1 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради нормалног функционисања јавне расвете на територији ГО Врањска Бања
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година.
Остале напомене:

Јавна набавка добара-електрична енергија4.344.166

По годинама: 
2019-4.344.166

Јавна набавка добара-електрична енергија 4212114.344.166 5.213.000

1.1.2 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради нормалног функционисања Градске општине Врањска Бања.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора и потрошње  из претходне године.
Остале напомене:

Јавна набавка добара-електрична енергија 
(вила Мозер)
333.333

По годинама: 
2019-200.000

2020-133.333

Јавна набавка добара-електрична енергија 
(вила Мозер)

421211333.333 400.000

1.1.3 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради редовног функционисања и обављања делатности ГО Врањска Бања.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година.
Остале напомене:

Електротехнички материјал неопходан за 
интервенције и одржавање јавне расвете
1.185.833

По годинама: 
2019-1.185.833

Електротехнички материјал неопходан за 
интервенције и одржавање јавне расвете

4269111.185.833 1.423.000

услуге 1.741.666

Страна 1 од 4Датум штампе: 20.3.2019



1.2.1 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради редовно функционисање и одржавање јавне расвете
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговори из претходних година.
Остале напомене:

Ангажовање и рад наменског возила са 
корпом за рад на висини-одржавање и 
интервенције на јавној расвети, орезивање 
грана у зони електроенергетског система 
јавне расвете и сл.

1.158.333

По годинама: 
2019-1.158.333

Ангажовање и рад наменског возила са 
корпом за рад на висини-одржавање и 
интервенције на јавној расвети, орезивање 
грана у зони електроенергетског система 
јавне расвете и сл.

4251911.158.333 1.390.000

1.2.2 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности ГО Врањска Бања.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност извршена је на основу анализе цена из уговора из претходних година.
Остале напомене:

Набавка и садња цвећа583.333

По годинама: 
2019-583.333

Набавка и садња цвећа 424911583.333 700.000

радови 9.686.664

1.3.1 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради нормалног функционисања саобраћаја на територији ГО Врањска Бања
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година.
Остале напомене:

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

2.711.666

По годинама: 
2019-2.711.666

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

4251912.711.666 3.254.000

1.3.2 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходне године.
Остале напомене:

Текуће одржавање саобраћајница (крпљење 
ударних рупа, одржавање кинете и риголе и 
израда затворених јаркова) на територији ГО 
Врањска Бања

2.666.666

По годинама: 
2019-2.666.666

Текуће одржавање саобраћајница (крпљење 
ударних рупа, одржавање кинете и риголе и 
израда затворених јаркова) на територији ГО 
Врањска Бања

4251912.666.666 3.200.000

Страна 2 од 4Датум штампе: 20.3.2019



1.3.3 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходне године
Остале напомене:

Периодично одржавање-ојачавање коловоза 
у нас. Штипљани
2.083.333

По годинама: 
2019-2.083.333

Периодично одржавање-ојачавање коловоза 
у нас. Штипљани

4251912.083.333 2.500.000

1.3.4 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година.
Остале напомене:

Периодично одржавање-ојачавање коловоза 
улице поред цркве у Врањској Бањи
1.391.666

По годинама: 
2019-1.391.666

Периодично одржавање-ојачавање коловоза 
улице поред цркве у Врањској Бањи

4251911.391.666 1.670.000

1.3.5 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Напомена:
Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради уређења корита реке и потока на територији ГО Врањска Бања
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година
Остале напомене:

Одржавање водотокова и бујичних потока на 
територији ГО Врањска Бања
833.333

По годинама: 
2019-833.333

Одржавање водотокова и бујичних потока на 
територији ГО Врањска Бања

425191833.333 1.000.000

Страна 3 од 4Датум штампе: 20.3.2019



Место и датум:
М.П.

Одговорно лице:

Драган Сентић

Страна 4 од 4Датум штампе: 20.3.2019


