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15. јануар  2014. године15. јануар  2014. године

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни
број

Предмет набавке/
ОРН

Процењена
вредност

(укупно, по
годинама)

Планирана
средства у

буџету/фин.
плану

(без ПДВ-а)
Врста

поступка

Оквирни датум
Напомена

Износ Конто
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
Уговора

УКУПНО 917.000 917.000

ДОБРА 500.000 500.000

1. Гориво

ОРН: 09100000

500.000

Са ПДВ-ом
600.000

500.000 426400 Поступак јавне
набавке мале

вредности.
Закон о јавним

набавкама 
„Сл. Гласник РС

124/2012“
Члан 39.став1.

Јануар
2014.

Фебруар
2014.

Фебруар
2014-

Фебруар
2015.
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности начелника управног округа које захтевају употребу службеног 
возила
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године и,с обзиром да је за један службени пут до 
Београда потребно прећи око 700 км. 

УСЛУГЕ 417.000 417.000

1.

Услуге чишћења 
канцеларија

ОРН: 90919200

417.000

Са ПДВ-ом
500.000

417.000 421300 Поступак јавне
набавке мале

вредности.
Закон о јавним

набавкама 
„Сл. Гласник РС

124/2012“
Члан 39.став1.

Јануар
2014.

Фебруар
2014.

Фебруар
2014-

Фебруар
2015.

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано  одржавање хигијене пословног простора у седишту Управног округа и то на 3.локације 
у укупној површини од 800 м2. и за тај посао се преко овлашћене агенције ангажује једна чистачица са бруто платом од 40.000 
динара.
Послови који нису постојећим Правилником о систематизацији предвиђени, а неопходни су ради извршења послова Управног 
округа предвиђених  Законом.
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни
број

Предмет набавке
Процењена
вредност

(укупно, по
годинама)

Планирана
средства у

буџету/фин.
плану

(без ПДВ-а)

Врста
поступка 

Оквирни датум Напомена

Износ Конто
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
Уговора

ДОБРА 671.800 671.800

1.

Канцеларијски 
материјал
 Папир
 Фасцикле,регистр.
 Коверте
 Тонери и кетриџи
 Остали кан.матер.

183.000

Са ПДВ-ом
219.000

183.000 426100 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

Јануар 2014
Јануар
2014.

Јануар 
2014

Децембар
2014.

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених систематизацијом радних 
места.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године.  
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета. 

2. Рачунари, опрема

 Рачунар,штампач
 Таблет
 Фото копир
 Ост.сит.рач.опрема

 канцеларијски 
намештај

210.000
СаПДВ-ом
 252.000

200.000200.000
Са ПДВ-омСа ПДВ-ом

240.000240.000

210.000

200.000200.000

512200

512200

Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

По указаној
потреби

До краја
Децембра

2014.
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Потребно је занављање компјутерске опреме у Пиротском управном округу .
Постојећа компјутерска опрема је стара више од петнаест година. Планирана је набавка рачунара, штампача ,фотокпир апарата као и 
канцеларијских столова и архивских ормана. 
Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта путем интернета, као и прикупљањем информација од произвођача и дистрибутера 
путем електронске поште.

3.

Јавна гласила и 
образовање

33.400

Са ПДВ-ом
40.000

33.400 426300 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

Јануар 2014
Јануар
2014.

Јануар 
2014

Децембар 2014.

Разлог и оправданост Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђивања набавке; начин утврђивања 
процењене вредностипроцењене вредности  

Планирана  претплата на:
Службени Гласник РС; Правну базу података «Параграф» као и износ за објављивање огласа у Службеном Гласнику.

4.

Средтва за хигијену и 
домаћинство

85.000

Са ПДВ-ом
102.000

85.000 426800 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

Јануар 2014
Јануар
2014.

Јануар 
2014

Децембар 2014.

Разлог и оправданост Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђивања набавке; начин утврђивања 
процењене вредностипроцењене вредности  

Потреба за континуирано чишћење и одржавање пословног простора у седишту Управног округа као и повремено чишћење у просторијама ван 
седишта округа у којима су смештени инстектори, а све на површини од око 900м2 што  подразумева и куповину потребних материјала и 
средстава за чишћење и одржавање, тоалет папира и убруса, сапуна, средстава за прање и одржавање и слично.

5.

Репрезентација
 Кафа
 Сок
 Кисела вода
 пића

150.000

Са ПДВ-ом
180.000

150.000 423700 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

Јануар 2014
Јануар
2014.

Јануар 
2014

Децембар 2014.

Разлог и оправданпст Разлог и оправданпст 
набавке; начин утврђивања набавке; начин утврђивања 
процењене вредностипроцењене вредности  

За потребе  начелника  округа  приликом одржавања пословних састанака планирана су средства за куповину :
 сокова, кафе, киселе воде, пића, чајева ислично.
Месечни планирани износ је око 15.000 динара.

7. Остали материјали 33.400

Са ПДВ-ом
40.000

33.400 426900 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

Јануар 2014
Јануар
2014.

Јануар 
2014

Децембар 2014.

Разлог и оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности 

Ово је потреба за одређеним набавкама који су током године потребни а не могу се подвести под конто 423700 и конто 426800
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УСЛУГЕ 680.000 680.000

1.

Текуће одржавање, Текуће одржавање, 
поправка опреме за:поправка опреме за:
 СаобраћајСаобраћај
 Административне Административне 

опремеопреме

215.000

Са ПДВ-ом
258.000

215.000 425200 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

Јануар 2014
Јануар
2014.

Јануар 
2014

Децембар
2014.

Разлог и оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности

Ово је потребан и непходан издатак који је намењен пре свега за поправку и продужетак радног века опреми и уређајима који Ово је потребан и непходан издатак који је намењен пре свега за поправку и продужетак радног века опреми и уређајима који 
се користе у свакодневном послу. Због познатих препорука ка уштедама и рационалном трошењу средстава за ову услугу се користе у свакодневном послу. Због познатих препорука ка уштедама и рационалном трошењу средстава за ову услугу 
планиран је минималан износ који на месечном нивоу износи  20.000 динара., а односи се на одржавање како административнепланиран је минималан износ који на месечном нивоу износи  20.000 динара., а односи се на одржавање како административне
опреме тако и возила.опреме тако и возила.

2.

Осигурање 
 Осигурање 

запослених
 Осигурање 

имовине
 Ауто осигурање

120.000

Са ПДВ-ом
144.000

120.000 421500 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

Јануар 2014
Јануар
2014.

Јануар 
2014

Децембар
2014.

Разлог и оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање имовине, запослених и аутомобила у границама минималних законских 
износа.

3.

Компјутерске услугеКомпјутерске услуге 180.000

Са ПДВ-ом
216.000

180.000 423200 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

По указаној
потреби

До краја
Децембра

2014.

Разлог и оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности

Неопходно је обезбедити  средства за одржавање сајта и сличне  услуге, с обзиром да систематизацијом рад. места није Неопходно је обезбедити  средства за одржавање сајта и сличне  услуге, с обзиром да систематизацијом рад. места није 
предвиђен пријем радника за одржавање опреме и израду програма.предвиђен пријем радника за одржавање опреме и израду програма.

4. Услуге мобилне Услуге мобилне 
телефонијетелефоније

85.000

Са ПДВ-ом

85.000 421400 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
Јануар 2014

Јануар
2014.

Јануар 
2014

Децембар

55



102.000 124/2012“

Члан 39.став2.

2014.

Разлог и оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности

У складу са Правилником о коришћењу мобилних телефона, за 5 службених мобилних телефона.У складу са Правилником о коришћењу мобилних телефона, за 5 службених мобилних телефона. Предвиђен је месечни износ  Предвиђен је месечни износ 
од 8.500,00 динара.од 8.500,00 динара.

5.

Образовање и Образовање и 
усавршавање усавршавање 
запосленихзапослених

120.000

Са ПДВ-ом
144.000

120.000 423300 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

По указаној
потреби

До краја
Децембра

2014.

Разлог и оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности

Планирано средства за уплату полагања стручног испита као и за присустсеминарима неопходним за усавршавање Планирано средства за уплату полагања стручног испита као и за присустсеминарима неопходним за усавршавање 
запослених.запослених.

РАДОВИ 200.000 200.000

1.

Текуће поправке и Текуће поправке и 
одржавање зградаодржавање зграда

200.000

Са ПДВ-ом
240.000

200.000 425100 Закон о јавним
набавкама 

„Сл. Гласник РС
124/2012“

Члан 39.став2.

По указаној
потреби

До краја
Децембра

2014.

Разлог и оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања процењене
вредности

Потребно је заменити прозоре у згради округа који су стари више од 100 година.Процена вредности радова је много већа,  али 
због недостатка пара планирали смо замену само у  једном  делу зграде, као и кречење после замене столарије. 

                                                                                                                                                                                                      НАЧЕЛНИК                                                                                                                                                                                                      НАЧЕЛНИК
                                                                                                                                                                                                                                              ПИРОТСКОГ                                                                                                                                                              ПИРОТСКОГ
                                                                                                                                                                                                 УПРАВНОГ ОКРУГА                                                                                                                                                                                                   УПРАВНОГ ОКРУГА  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    др Александар Ћирићдр Александар Ћирић
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