
 

  

Година: 34. Алибунар, 04. фебруар 2015. године Бесплатан примерак Број 5 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 
34. 

        На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ , бр. 124/12), члана 46 Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) и члана 58.  Статута општине 
Алибунар („Сл.лист општине Алибунар“, бр. 12/08,13/09,13/11 и 15/14), Општинско веће општине Алибунар 
на 67. седници одржаној дана 29. јануара 2015. године, доноси 
 

ОДЛУКУ  
о доношењу плана набавки и набавки на које се Закон не примењује 

 општине Алибунар за 2015. годину 
 

Чл. 1. 
        Општинско веће општине Алибунар, у својству одговорног лица наручиоца, доноси Одлуку о 
доношењу Плана набавки општине Алибунар и набавки на које се Закон не примењује за 2015.годину у 
укупном износу од 184.410.588,00 дин. без ПДВ-а, односно  212.274.740,00 дин. са ПДВ-ом. 
 

Чл. 2. 
        Планом набавки општине Алибунар за 2015. годину, планира се спровођење 60 поступака јавних 
набавки, од чега су 14 поступци  јавне набавке добара са процењеном вредношћу у износу од 
105.924.493,00 дин. без ПДВ-а,  35 поступци јавне набавке услуга са процењеном вредношћу у износу  од 
51.454.987,00 дин.  без ПДВ-а и 11 поступци  јавне набавке радова са процењеном вредношћу у износу од 
20.293.331,00 дин. без ПДВ-а. 
 

Чл. 3. 
         Планом набавки општине Алибунар за 2015. годину планира се спровођење 27 поступака набавки на 
које се Закон не примењује, од чега су 6.  поступци набавке добара са процењеном вредношћу у износу од 
1.312.449,00 дин. без ПДВ-а, 18 поступци набавке услуга са процењеном вредношћу у износу  од 
1.831.996,00 дин. без ПДВ-а и 3 поступци набавке радова са процењеном вредношћу у износу од 
593.332,00 дин. без ПДВ-а. 
 

Чл. 4. 
        План набавки општине Алибунар и набавки на које се Закон не примењује, састављен је у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12) и Одлуком о буџету општине Алибунар 
за 2015. годину. 
 

Чл. 5. 
       Саставним делом ове Одлуке, сматра се Табела плана набавки и набавки на које се Закон не 
примењује општинe Алибунар за 2015.годину бр. 404-1/15-06 од 29.01.2015.године, која ће се доставити 
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији путем апликативног софтвера који је објавила 
Управа за јавне набавке. 
 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-3/15-06 
Датум: 29. јануар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
Председник Општинског већа 
Ђурица Глигоријев, дипл.екон., с.р. 
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ПРЕДЛОГ НАЦРТА ПЛАНА НАБАВКИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ред. 
Бр. 

Предмет 
набавке/ ОРН 

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама) 

Планирана средства у 
буџету 

Врста 
поступка 

Оквирни датуми Напомена 

Износ Конто Покретање 
поступка 

Закључење 
уговора 

Извршење 
уговора 

 УКУПНО 177.672.811. 
без ПДВ-а 

204.188.000 
са ПДВ-ом 

      

 ДОБРА 105.924.493 
 

119.710.000       

1. Набавка 
електричне 
енергије 
 

42.499.998 
дин. 

51.000.000 
дин. 

 

421211 – 
услуге за 

електричну 
енергију 

Отворени 
поступак 

Фебруар 
2015. год. 

      Април 
2015. год. 

Децембар 
2018. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због либерализације тржишта електричном енергијом и обавезе наручиоца да изабере новог 
снабдевача електричном енергијом, у складу са Законом о енергетици. 
Процењена вредност одређена је на основу укупне потрошње у претходној години уз урачунато очекивано 
повећање потрошње у 2015. години. У износ процењене вредности, урачуната је потрошња струје у свим објектима 
тј. пословним зградама општине Алибунар, као и потрошња у пословним просторима које општина Алибунар даје у 
закуп.  

2. 
 
 
 
 

Набавка канце-
ларијског мате-
ријала за по-
требе општине 
Алибунар 

2.083.333 
дин.  

2.500.000 
дин.  

426111 ЈНМВ Фебруар 
2015. год. 

Март   
2015. год. 

Март 
2016. год. 

 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради омогућавања обављања редовних дужности запослених у општини Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу просечне потрошње у претходним годинама уз урачунато очекивано 
повећање количина канцеларијског материјала у 2015. години, према реалним потребама свих организационих 
јединица општине Алибунар. 

3. Набавка горива 
(БМБ, Дизел, 
ТНГ) за потребе 
општ.Алибунар 

11.250.000 
дин.  

13.500.000 
дин.  

426411 Отворени 
поступак 

Март 
2015.год. 

Јун       
2015. год. 

Јун    
2018. год. 

Уговор о јавној 
набавци ће се 
закључити на 
период од 3 године 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења горива за потребе општине Алибунар у 2015. години. У питању је јавне 
набавка која се понавља сваке буџетске године и чија се добра сукцесивно испоручују за период од годину дана. 
Процењена вредност набавке одређена је на основу увида у потрошњу у претходним годинама, уз урачунато 
очекивано повећање обима потрошње горива у 2015.год. и пораста цена горива на тржишту, а на основу 
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испитивања тржишта путем интернета и контакта са потенцијалним понуђачима. 

4. Набавка 
материјала 
(храна и пиће) 
за потребе 
репрезентације  

416.666 
дин.  

500.000 
дин.  

423711 ЈНМВ Фебруар 
2015.год. 

Фебруар 
2015. год. 

Фебруар 
2016. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења потребних количина хране и пића на име репрезентације за потребе 
општине Алибунар.У питању је набавка која се понавља сваке буџетске године, и чија се добра сукцесивно 
испоручују у периоду од годину дана за који ће уговор бити закључен. 
Процењена вредност набавке одређена је на основу потрошње у претходним годинама уз урачунато евентуално 
повећање количина добара према стварним потребама наручиоца у 2015. години. 

5. 
 

Набавка 
канцеларијског 
намештаја 

1.083.333 
дин.  

1.300.000 
дин.  

512211 ЈНМВ Март 
2015.год. 

Март   
2015. год. 

Април 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради замене старог и дотрајалог канцеларијског намештаја и куповине новог, како би се 
омогућили бољи услови рада за све запослене у општини Алибунар. 
Процењена вредност набавке одређена је на основу реалних потреба свих организационих јединица у општини 
Алибунар, након испитивања цена путем интернета. 

6. Набавка 
рачунарске 
опреме 

2.458.833 
дин.  

2.951.000     
дин.  

512221 ЈНМВ Фебруар 
2015. год. 

Март   
2015. год. 

Април 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради редовног обнављања рачунарске опреме у општини Алибунар и замене неисправне 
рачунарске опреме новом, према стварним потребама наручиоца. 
Процењена вредност одређена је на основу фактурисаних добара из претходне године, уз урачунат ризик због 
могућих кварова на опреми у текућој години, а према стању рачунарске опреме утврђеном на почетку буџетске 
године. 

7. Набавка лице-
нце софтвера за 
опш.Алибун. 

833.333 
дин.  

1.000.000 
дин.  

515192 ЈНМВ Април 
2015. год. 

Април 
2015. год. 

Април 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка се спроводи ради продужавања лиценце софтвера за потребе општине Алибунар, како би се обезбедило 
одржавање безбедности софтвера који се користе у редовном раду свих запослених у општини Алибунар. 
Процењена вредност одређена је након испитивања тржишта, путем контаката са потенцијалним понуђачима од 
стране администратора запосленог на пословима из предметне области. 
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8. Куповина зграда 
и објеката  

37.000.000 
дин 

37.000.000 
дин 

 

511121 Преговарачки  
поступак без 
објављивања 
позива за  
подношење  
понуда 

Март  
2015. год 

Април 
2015. год 

Април 
2015. год 

У питању је јавна 
набавка по члану 
36.ст.1. тач.2) ЗЈН, 
„из техничких 
разлога“, након 
добијања 
позитивног 
мишљења од  УЈН 
о основаности 
примене 
преговарачког 
поступка 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је предвиђена у склопу планираних капиталних издатака општине Алибунар за текућу годину, из разлога 
потребе смештања Јавног транспортног предузећа и комуналног предузећа општине Алибунар у једну од ове две 
непокретности, и премештања запослених у општинској управи општине Алибунар у другу непокретност, како би 
биле обједињене све службе на једном месту, и на тај начин се обезбедила већа ефикасност рада општинске 
управе. Ова јавна набавка спроводи се на основу добијене претходне сагласности о кредитном задуживању 
општине Алибунар од Министарства финансија. 
Процењена вредност одређена је на основу процене тржишне вредности зграда од стране стручног лица-вештака 
из предметне области и Агенције за приватизацију Републике Србије, уз урачунате све пратеће трошкове. 

9. Набавка радара 
за ПС Алибунар 

1.166.666 
дин.  

1.400.000 
дин.  

512111 ЈНМВ Фебруар 
2015.год. 

Март 
2015.год. 

Март 
2015.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

1. Набавка је неопходна због потребе техничког опремања полицијске станице Алибунар по предлогу Општинског 
савета за безбедност саобраћаја на путевима. 

2. Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем интернета од стране Општинског савета за 
безбедност саобраћаја на путевима. 

10. Додела пакета 
грађевинског 
материјала за 
побољшање 
услова станова-
ња ИРЛ на тери-
торији општине 
Алибунар 

4.166.666 
дин. 

5.000.000 
дин.  

472931 отворени 
поступак 

Април 
2015. год. 

Јун 
2015. год. 

Јун 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна из разлога побољшања услова становања интерно расељених лица на терторији општине 
Алибунар 
 Процењена вредност одређена је на основу сакупљених података са терена и потреба интерно расељених лица 
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11. Набавка конте-

јнера за опре-

мање сакупља-

чких станица 

500.000 
дин.  

600.000 
дин.  

512411 ЈНМВ Септембар 
2015.год. 

Октобар 
2015.год. 

Октобар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе обезбеђења заштите животне средине и побољшања еколошких услова у 
општини Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу фактурисаних предметних добара из претходне године. 

12. Додела добара 
намењених за 
покретање, ра-
звој и унапре-
ђење доходо-
вних активности 
ИРЛ 

1.666.666 
дин.  

2.000.000 
дин  

472931 ЈНМВ    Мај 
2015. год. 

      Јун 
2015. год. 

   Јун 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због унапређења доходовних односа тј. економског осамостаљења ИРЛ 
Процењена вредност одређена је на основу анкете спроведене међу ИРЛ 

13. Набавка  
новогодишњих 
поклона 

399.999 
дин. 

480.000 
дин.  

423712 Чл. 39 став 
2. ЗЈН 

Новембар 
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе обезбеђења симболичних новогодишњих поклона за све запослене у виду 
промотивних пакета који садрже календаре, хемијске оловке и роковнике са амблемом и натписом општине 
Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу потребне количине за сваку организациону јединицу општине Алибунар 
и укупног износа добара у претходној години. 

14. Набавка 
средста-ва за 
хигијену 

399.000 
дин.  

479.000 
дин.  

426819 Чл. 39 став 2. 
ЗЈН 

Фебруар 
2015. год. 

Март 
2015.год. 

Март 
2016.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе редовног одржавања хигијене у згради општине Алибунар која се понавља 
сваке године и реализује у виду сукцесивних испорука добара у складу и према стварним потребама свих 
организационих јединица општине Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу утврђивања стања на залихама и укупне потрошње у претходној 
години уз урачунато очекивано повећање цена и потребних количина добара у 2015. години, а након истраживања 
тржишта путем интернета и контакта са потенцијалним понуђачима. 
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            УКУПНО:                 51.454.987            60.126.000 
                                               без ПДВ-а             са ПДВ-ом 
            УСЛУГЕ: 

1. Услуге органи-
зовања пољо-
чуварске 
службе 

4.166.666 дин  5.000.000 дин.  424911 Отворени 
поступак 

Фебруар 
2015.год. 

Април 
2015. 
год. 

Април 
2016. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе обезбеђења пољопривредног земљишта општине Алибунар ради заштите усева 
од пољске штете,узурпације парцела и сл. 
Процењена вредност јавне набавке одређена је на основу вредности услуге у претходној години и просечној 
вредности дате услуге потенцијалних понуђача на тржишту, као и извештајима пољочуварске службе о стању на 
пољопривредним земљиштима у оптини Алибунар у претходној буџетској години. 

2. Адвокатске 
услуге и консу-
лтантске услу-
ге за потреба 
СО Алибунар 

2.400.000 дин.  2.880.000 
дин.  

423521 ЈНМВ Фебруар 
2015.год. 

Март 
2015. 
год. 

Април 
2016. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења адвокатских услуга заступања општине Алибунар пред свим судовима и 
другим државним органима по овалшћењу одогворног лица општине Алибунар.У питању је јавна набавка која се 
понавља сваке године, и фактурише сукцесивно, по свакој извршеној услузи, према стварним потребама 
наручиоца. 
Процењена вредност одређена је на основу укупне потрошње у претходној години, и очекиваног повећања обима 
посла у 2015.години, а уз испитивање цена путем контакта са потенцијалним понуђачима и увидом у адвокатске 
тарифе. 

3. Услуга 
годишњег 
одржавања 
софтвера 
„МИХАЈЛО 
ПУПИН“ 
 
 

666.666 дин.  800.000 дин.  423212 Прего- 
варачки 
поступак 

без 
објављи-

вања 
позива 

Април 
2015.год. 

Мај 
2015. год 

Мај 
2015. 
год 

У питању је јавна 
набавка по члану 
36.став1. тач.2) ЗЈН, „из 
техничких разлога“, 
након добијања 
позитивног мишљења 
од УЈН о основаности 
примене преговарачког 
поступка 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради продужења лиценце и одржавања софтвера „М.ПУПИН“ који користе запослени у 
Одсеку за локалну пореску администрацију општине Алибунар, а коју из техничких разлога може да пружи само 
поменути понуђач. Апликативни софтвер је јединствен и на њега је дата сагласност Министарства финансија-
Пореске управе Републике Србије. 
Процењена вредност набавке је одређена на основу укупне потрошње у претходним годинама, након контакта са 
понуђачем. 
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4. Услуга одржа-
вања јавне ра-
свете у насеље-
ним местима 
општине Али-
бунар и поста-
вљање нового-
дишње расвете 

2.083.333 дин. 2.500.000 
дин.  

425117 ЈНМВ Јануар 
2015.год. 

Фебруар 
2015. год. 

 

 Март 
2016. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради редовног одржавања јавне расвете у свим насељеним местима општине Алибунар.У 
питању је набавка која се понавља сваке буџетске године. 
Процењена вредност набавке одређена је на основу фактурисаних услуга у претходним годинама, након 
испитивања тржишта путем контаката са потенцијалним понуђачима. 

5. Услуге 
поправке и 
одржавања 
возила за 
потребе 
општине 
Алибунар 

1.041.666 
дин. 

1.250.000 дин.  425219 ЈНМВ Јануар 
2015.год. 

Фебруар 
2015. год. 

Децембар2
016. год. 

Предмет јавне 
набавке биће по-
дељен на партије 
због возила ШКО-
ДЕ које су купље-
не на лизинг и за 
које је потребан 
овлашћени 
сервисер 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је предвиђена из разлога обавезе редовног одржавања возила која се користе у службене сврхе и 
неопходности обезбеђења редовних годишњих сервиса возила због потребе сигурности у вожњи и саобраћају. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта и цена путем интернета, утврђеног стања свих 
службених возила и количине и типа свих појединачних возила.  

6. Услуга трети-
рања и прска-
ња комараца за 
потребе 
општине 
Алибунар 

1.250.000 дин.  1.500.000 
дин.  

424911 ЈНМВ Април 
2015.год. 

Мај 
2015. 
год. 

Јун 2015. 
год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе обезбеђења услуге заштите од комараца на територији општине Алибунар. У 
питању је јавна набавка која се спроводи сваке године. 
Процењена вредност одређена је на основу фактурисаних услуга у претходним годинама, стварних потреба 
наручиоца и дефинисаних површина на којима ће се вршити третман прскања комараца, а према спецификацији 
надлежног Одељења за инспекцијске послове у општини Алибунар. 
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7. Услуга дерати-
зације и дези-
нсекције за по-
требе општине 
Алибунар 

583.333 дин.  700.000 
дин.  

421321 ЈНМВ Април 
2015. год. 

    Мај 
2015. год. 

Мај 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе обезбеђења услуге дератизације у јавним установама општине Алибунар 
Процењена вредност одређена је на основу фактурисаних услуга у претходним годинама, стварних потреба 
наручиоца и дефинисаних површина и броја јавних установа у којима ће се вршити услуга дератизације и 
дезинсекције, а према спецификацији надлежног Одељења за инспекцијске послове у општини Алибунар 

8. Набавка услуге 
текућег одржа-
вања система 
централног 
грејања и одр-
жавања клима 
уређаја у 
општини 
Алибунар 

458.333 дин.  550.000 
дин.  

425116 – 
централно 
грејање, 
425225 – 

опрема за 
домаћинство и 
угоститељство 

ЈНМВ Март 
2015.год. 

Април 
2015. год. 

Април 
2016. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења исправности система централног грејања у згради општине Алибунар у 
току целе грејне сезоне, у зависности од временских прилика и евентуалних кварова у току године, као и због 
потребе одржавања клима уређаја. 
Процењена врендост одређена је на основу извештаја о стању у претходној години и уочених неопходних поправки 
у текућој години, уз урачунат и фактор ризика од потенцијалних кварова на систему, а на основу укупног износа 
фактура по уговору за предметне услуге у претходној години. 

9. Набавка услуге 
текућег одр-
жавања зграда 
скупштине 
општине 
Алибунар 

1.208.333 дин.  1.450.000 
дин.  

425119 
511321 

ЈНМВ Јануар 
2015.год. 

Март 
2015. год. 

 
 

Април 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је предвиђена због потребе редовног одржавања зграда општине Алибунар. У питању је набавка која се 
понавља сваке године због неопходности текућег одржавања зграда како би се спречила сва евентуална оштећења 
и на тај начин обезбедили несметани услови рада у општини Алибунар. 
Процењена вредност набавке одређена је на основу редовног праћења стања у згради општине Алибунар, уз 
урачунате предвиђене радове за којим се јавља потреба у текућој години, а који нису отклоњени у претходној, уз 
узимање у обзир и актуелних мера штедње које је донела Влада Србије. 

10. Набавка геоде-
тских услуга за 
потребе 
општине 

8.499.999 дин.  10.200.000 
дин.  

424631 Отворени 
поступак 

Фебруар 
2015. 
год. 

Април 
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 
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Алибунар 
Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна како би се обезбедило редовно обављање послаова који су у надлежности Одељења за 
урбанизам. 
Процењене вредност набавке одређена је на основу укупно фактурисаних услуга из претходних година и реалних 
потреба за предметном услугом у текућој 2015. години. 

11. Набавка 
финансијске 
услуге кредита 
за потребе 
општине 
Алибунар 

8.100.000 дин 8.100.000 дин.  441411 
 

       421919 

Отворени 
поступак 

Фебруар 
2015. год. 

Мај 
2015.год 

Јун  
2015.год          

У питању је 
вишегодишња 
јавна набава-
ка на период 
од 6 буџетских 
година 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе обезбеђења средстава у 2015. години за куповину зграде Банке Поштанске 
штедионице у Алибунару и објеката економије  Напретка који је у стечају. 
Процењена вредност одређена је на основу 

12. Набавка услуге 
израде Проје-
кта за ЛЕД ра-
свету на тери-
торији општине 
Алибунар  

1.000.000  дин.  1.200.000 
дин.  

511451 ЈНМВ фебруар 
2015. год. 

Март 
2015. год. 

Март 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због уштеде у електричној енергији уличног осветлења насељених места општине Алибунар, 
употребом штедљивих сијалица. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта , као и контактима са потенцијалним понуђачима. 

13. Набавка услуге 
увођења Гео-
графског инфо-
рмационог си-
стема у рад 
управе (ГИС 
апликација)  

2.000.000  дин.  2.400.000 
дин.  

515199 ЈНМВ Фебруар 
2015. год. 

Март 
2015. год. 

Март 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због исказаних потреба Оделења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту 
животне средине. 
Процењена вредност одређена је на основу испитривања тржишта, контакта са потенцијалним понуђачима. 

14. Набавка услуге 

израде Плана 

детаљне регу-

416.666 дин.  500.000 дин.  511541 ЈНМВ Април 
2015. 
год. 

 

Мај  2015. 
год. 

Мај 
2015. год. 
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лације за део 

радне зоне у 

насељеном 

месту 

Владимировац 

  
 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе изградње индустријских производних или складишних објеката за шта је 
претходно потребно донети План детаљне регулације за део радне зоне у насељеном месту Владимировац. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем контаката са потенцијалним понуђачима од 
стране Одељења за урбанизам општинске управе општине Алибунар. 

15. Набавка услуге 

израде Главног 

пројекта по-

стројења за 

пречишћавање 

отпадних вода 

ППОВ за насе-

ље Алибунар  

833.333 дин.  1.000.000 
дин.  

511451 ЈНМВ Септемба
р  2015. 

год. 

Октобар
2015. 
год. 

Октобар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због решавања еколошких проблема  насељеног места Алибунар, као и заштите места од 
отпадних вода које надолазе  у кишном периоду.   
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта и контакта са потенцијалним понуђачима . као и 
на основу процене  ЈП“ Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“   

16. Набавка услуге 

израде Плано-

ва детаљне ре-

гулације за ули-

це у насељеним 

местима 

општине 

Алибунар 

500.000 дин.  600.000дин.  511451 ЈНМВ Фебруар 
2015.год. 

Март 
2015.год. 

Март 
2015. год. 

 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе решавања питања појединих нелегалних објеката који су једним делом изашли 

на јавну површину улице. Ови планови користиће се  у предметима за легализацију објеката. 

Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем контаката са потенцијалним понуђачима од 
стране Одељења за урбанизам општинске управе општине Алибунар. 
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17. Набавка услуге израде 

Пројекта техничког 

регулисања саобраћаја 

за деоницу државних 

путева кроз насељена 

места  

1.333.333 
дин.  

1.600.000 
дин.  

511451 ЈНМВ Април 
2015. 
год. 

Мај  2015. 
год. 

Јун  
2015. год. 

 

Разлог и опра-
вданост набавке; 
начин утврђива-
ња процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  техничког опремања саобраћајница у насељеним местима општине Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта од страна ЈП“ Дирекција за  изградњу и уређење 
општине Алибунар.  

18. Набавка услуге рушење 

нелегално изграђених 

објеката 

833.333 
дин.  

1.000.000 
дин.  

424911 ЈНМВ Април 
2015. 
год. 

Април 
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 

 

Разлог и опра-
вданост набавке; 
начин утврђива-
ња процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због примено Закона о палнирању и изградњи . 
Процењена вредност одређена је на основу процене оделења за инспекцијске послове општине Алибунар 

19. Набавка услуге израде 

Главног пројекта 

изградње дренажног 

система у Парку у 

Алибунару 

416.666 
дин. 

500.000дин.  511451 ЈНМВ Јун 
 2015. 
год. 

Јул 
2015.год. 

Септембар 
2015. год. 

 

Разлог и опра-
вданост набавке; 
начин утврђива-
ња процењене 
вредности 

3. Набавка је неопходна због потребе спречавања штетног дејства сувишних површинских вода на стврене и природне 
вредности у Парку у Алибунару. 

4. Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем интернета и контаката са потенцијалним 
понуђачима од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и Одељења 
за инспекцијске послове. 

20. Набавка услуге израде 

Плана управљања 

заштићеним подручјем- 

парк у насељу Алибунар 

416.666 
дин.  

500.000  
дин.  

515199 ЈНМВ Фебруар 
2015. 
год. 

Март 
2015.год. 

Април 
2015. год. 

 

Разлог и опра-
вданост набавке; 
начин утврђива-
ња процењене 

5. Набавка је неопходна због потребе регулисања уређења, одржавања и унапређења заштићеног подручја- парка у 

насељу Алибунар, сходно Закону о заштити природе. 

Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем интернета и контаката са потенцијалним 
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вредности понуђачима од стране Одељења за урбанизам , комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и Одељења 
за инспекцијске послове. 

21. Набавка услуге израде 

пројектно-техничке 

документације за 

изградњу сакупљачких 

станица у насељеним 

местима, са техничком 

контролом пројекта 

 

416.666 
дин.  

500.000 
дин.  

511451 ЈНМВ Мај 
 2015. год. 

Април 
2015.год. 

Јун 
2015. 
год. 

Предмет треба 
поделити на партије 
где би једна партија 
била техничка 
контрола пројекта, а 
број других партија 
зависи од наручиоца, 
пошто по предлогу 
Одељења за 
урбанизам и Одељења 
за инспекције треба 
имати онолико партија 
за колико локација ће 
се радити пројекат 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

6. Набавка је неопходна због потребе изградње сакупљачке станице за контејнере за отпад у насељима: Алибунар, 

Банатски Карловац и Владимировац. 

Процењена вредност одређена је на бази искуствене цене услуга овог типа након испитивања тржишта од стране 
Одељења за урбанизам , комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и Одељења за инспекцијске 
послове. 

22. Набавка услу-
ге очување, 
заштита, ко-
нтрола и мо-
ниторинг по-
љопривре-
дног земљи-
шта општине 
Алибунар 

833.333 дин.  1.000.000 
дин.  

424911 ЈНМВ 7.     Април 

8. 2015. год. 

9.     Мај 

10. 2015. год. 

11.   Децембар 

12. 2015.  год. 

13.  

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због повећања квалитета пољопривредног земљишта на територије општине Алибунар 
14. Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта и комтакта са потенцијалним понуђачима  

23. Набавка 
услуге увође-
ња електро-
нске управе 

583.333 дин.   700.000 
дин.  

423291 ЈНМВ Март 
2015. год. 

Март 
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 
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Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  бржег регулисања  оставривања права грађана код органа локалне самоуправе. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта  и контактирања са потенцијалним понуђачима. 

24. Набавка 
услуге 
штампања 
билтена 

833.333 дин. 1.000.000  
дин.  

423411 ЈНМВ Фебруар 
2015. год. 

Фебруар 
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  правовременог информисања становништва општине Алибунар о раду локалне 
самоуправе. 
Процењена вредност одређена је на основу  доисадашњег рада уређивачког колегија билтена 

25. Набавка услу-
ге информати-
чке обуке за-
послених у 
општинској 
управи 
Алибунар 

416.666 дин.  500.000 
дин.  

423311 ЈНМВ Фебруар 
2015. год. 

Март 
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због унапређена  знања  рада на рачунару запослених  у ОУ Алибунар 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта 

26. Набавка услу-
ге израде Гла-
вног пројекта 
реконстру-
кције воводо-
вне мреже у 
Владими-
ровцу 

1.666.666 
дин.  

2.000.000 дин.  511451 ЈНМВ Март   
2015. год. 

Април 
2015. год. 

Јун 2015. 
год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  дотрајалости водоводне мреже у насељеном месту Владимировац 
Процењена вредност одређена је на основу процене ЈП „ Дирекција за изградњу и уређење општине Алибуар 
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27. Набавка услу-
ге унапређења 
енергетске 
ефикасности 
зграде Општи-
нске управе 
Алибунар 

1.666.666 
дин.   

2.000.000 
дин.  

425119 
511321 

ЈНМВ Март 2015. 
год. 

Април 
2015. год. 

Јун    
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  уштеде у  енергији  и смањењу трошкова грејања.  
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта. 

28. Набавке услу-
ге помоћ у 
кући 

833.333 дин.  1.000.000 
дин.  

472811 ЈНМВ Март       
2015. год. 

Март   
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  социјалне заштите грађана . 
Процењена вредност одређена је на основу пројекта. 

29. Набавка услу-
ге хватања и 
збрињавања 
напуштених 
животиња 

1.500.000 
дин.  

1.800.000 
дин.  

42491
1 

ЈНМВ Март 
2015. год. 

Март 2015. 
год. 

Децембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи на основу Захтева Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 275-323-
01046/2014-05 од 15.07.2014. године у циљу заштите здравственог стања животиња и људи. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта у складу са претпостављеним обимом предметне 
услуге који се очекује до краја 2015. године. 

30. Набавка услу-
ге уклањања 
анималног 
отпада на те-
риторији 
општине 
Алибунар 

1.333.333 
дин.  

1.600.000 
дин.  

424911 ЈНМВ Март 2015. 
год. 

Март 2015. 
год. 

Децембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 

Набавка се спроводи на основу Захтева Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 275-323-
01046/2014-05 од 15.07.2014 године у циљу заштите здравственог стана људи. 
Процењена вредност јавне набавке одређена је на основу испитивања тржишта у складу са претпостављеним 
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процењене 
вредности 

обимом предметне услуге који се очекује до краја 2015. 

31. Набавка ко-
нсултантских 
услуга за 
имовину 

1.083.333 
дин.  

1.300.000 
дин.  

423599   ЈНМВ Март   
2015. год. 

Април  
2015. год. 

Децембар  2015. 
год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  пописа имовине јединице локалне самоупрљве. 
Процењена вредност одређена је на основу контакта са потенцијалним понуђачима. 

32. Медијске 
услуге 
Телевизије  
„Банат“ 

833.333 
дин.  

1.000.000 
дин.  

423441 Чл. 7 
став 1. 
тач. 10) 

ЗЈН 

Фебруар 
2015. год. 

Март 2015. 
год. 

Март 2016. 
год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због потребе редовног оглашавања, емитовања на телевизији информација од значаја за 
општину Алибунар, као и коришћења медијских услуга телевизије „БАНАТ“ која као овлашћена регионална телевизија 
обухвата и територију општине Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу укупних фактурисаних услуга по уговору из претходне године, након 
испитивања цена код понуђача. 

33. Услуга годи-
шњег одржа-
вања 
софтвера 
„САВЕТНИК“ 

291.666 
дин.  

350.000 
дин.  

423212 Прегова-
рачки по-
ступак без 
објављи-

вања 
позива 

Април 
2015.год. 

15.    Април 

16.    2015. 

Год. 

17.   Април 

18. 2015. 

Год. 

У питању је јавна набавка по члану 
36.став1. тач.2) ЗЈН, „из техничких 
разлога“, након добијања 
позитивног мишљења од УЈН о 
основаности примене 
преговарачког поступка 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна ради продужења лиценце и одржавања софтвера „М.ПУПИН“ који користе запослени у Одсеку 
за локалну пореску администрацију општине Алибунар, а коју из техничких разлога може да пружи само поменути 
понуђач. Апликативни софтвер је јединствен и на њега је дата сагласност Министарства финансија-Пореске управе 
Републике Србије. 
Процењена вредност набавке је одређена на основу укупне потрошње у претходним годинама, након контакта са 
понуђачем. 

34. 

 

Набавка услу-

ге израде про-

јектно-техни-

чке докуме-

нтације изгра-

дње/реко-

нструкције 

580.000 дин.   696.000 
дин.  

511451 ЈНМВ Март 
2015.год. 

Април 2015. 
год 

Јун  
2015. год. 
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водоводне 

мреже у Вла-

димировцу и 

Банатском Ка-

рловцу са 

услугом техни-

чке контроле 

пројектно-

техничке 

документације 

Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због потребе изградње водоводне мреже у Владимировцу, која би водом напајала планиране 
радне зоне на излазу из насеља ка Панчеву.  
Процењена вредност одређена је на основу података о вредности пројекта добијених од ЈКП „Бунар“ Владимировац. 
Набавка је неопходна због потребе изградње водоводне мреже у Банатском Карловцу, која би водом напајала 
планиране радне зоне све до метеоролошке станице, као и локацију гробља.  
Процењена вредност одређена је на основу података о вредности пројекта добијених од ЈКП „Услуга“ Банатски 
Карловац. 

35. Услуга 
годишњег 
одржавања 
софтвера 
„ХЕРМЕС 
(МЕГА)“ 
 
 

375.000 дин. 450.000  
дин.  

423212 Прего- 
варачки 
поступак 

без 
објављи-

вања 
позива 

Март 
2015.год. 

Април 2015. 
год 

Април 
2015. год 

У питању је 
јавна набавка 
по члану 
36.став1. 
тач.2) ЗЈН, „из 
техничких 
разлога“, 
након 
добијања 
позитивног 
мишљења од  
УЈН о 
основаности 
примене 
преговарачког 
поступка 
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Разлог и оправда-
ност набавке; 
начин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна ради продужења лиценце и одржавања софтвера „ХЕРМЕС(МЕГА)“ који користе запослени у 
Услужном центру (писарници) општине Алибунар и матичари по свим матичним канцеларијама. Запослени су 
обучени за рад на овом софтверу и промена софтвера довела би до још већих трошкова наручиоца, због потребе 
поновног организовања обуке запослених на рад у новом програму, што би довело до поремећаја у раду 
организационих јединица. 
Процењена вредност набавке одређена је на основу укупне потрошње у претходним годинама, након контакта са 
понуђачем. 

 
            УКУПНО            20.293.331,00 24.352.000,00 
 без ПДВ-а са ПДВ-ом 
            РАДОВИ: 

1. Набавка радо-
ва на летњем 
одржавању 
општинских 
путева и улица 

2.916.666 
дин.  

3.500.000 
дин.  

 
425191  

ЈНМВ Април 
2015. год. 

Јун  
2015. год. 

Јун  
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи због потребе редовног одржавања општинских путева у летњем периоду. У питању је набавка 
за којом постоји потреба сваке године.  
Процењена вредност јавне набавке одређена је на основу Предмера и предрачуна радова од стране ЈП „Дирекције 
за изградњу и уређење општине Алибунар“. 

2. Радови на одр-
жавању општи-
нских путева и 
улица у зи-
мском периоду 
2015/2016 год. 

2.500.000 
дин.  

3.000.000 
дин.  

424911 ЈНМВ Септембар 
2015.год. 

Октобар 
2015.год. 

Новембар 
2015.- 
март 
2016.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због потребе обезбеђења општинских путева и улица у зимском периоду 2015/2016 године, 
како би се обезбедило сигурно и несметано одвијање саобраћаја у зимском периоду, према плану зимског 
одржавања путева који доноси Координационо тел за зимско одржавање путева у општини Алибунар. 
Процењена вредност одређена ја на основу предмера и предрачуна радова од стране ЈП „Дирекције за изградњу и 
уређење општине Алибунар“ и вредности уговора из претходних година. 

3. Набавка 
радова на 
уређивању 
грађевинског 
земљишта у 
Владимировцу 

3.376.666 
дин.  

4.052.000 
дин.  

511399 
 

отворени 
поступак 

Септембар 
2015. год. 

Новембар 
2015. год. 

Новембар 
2015. год. 
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Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  повећења цене грађевинског земљишта и привлачења потенцијалних инвеститора. 
Процењена вредност одређена је на основу процене дате од стране ЈП“ Дирекција за изградњу и уређење општине 
Алибунар“ 

4. Набавка радо-
ва на изградњи  
капеле 1 у 
Владимировцу  

2.000.000 
дин.  

2.400.000 
дин.  

511294 
 

ЈНМВ 
 

Септембар 
2015. год. 

Октобар 
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна   уређења  комуналне инфраструктуре у Владимировцу. 
Процењена вредност одређена је на основу процене ЈП „ Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ 

5. Набавка радо-

ва на изградњи 

водоводног пр-

стена у Банат. 

Карловцу  

2.500.000 
дин. 

3.000.000 
дин.  

511241 ЈНМВ 
 

Април 
2015. год. 

Мај   
2015. год. 

Мај     
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна ради повећања капацитета и равномерног снабдевања водом грађана Б.Карловца поготову у 
летњем периоду 
Процењена вредност одређена је на основу прцене из пројекта. 

6. Набавка радо-

ва на изградњи 

дренажног си-

стема у парку у 

Алибунару 

416.666 дин. 500.000 
дин.  

511399 ЈНМВ Април 
2015. год. 

Мај 2015. 
год. 

Јул 2015. 
год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

19. Набавка је неопходна због потребе спречавања штетног дејства сувишних површинских вода на стврене и природне 

вредности у Парку у Алибунару. 

Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем интернета и контаката са потенцијалним 
понуђачима од стране Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине и 
Одељења за инспекцијске послове. 
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7. Набавка радо-
ва постављања 
уличне расвете 
до румунског 
гробља у Али-
бунару и у  ули-
ци Млинска 

1.250.000 
дин.  

 1.500.000 
дин.  

511292 
 

20.    ЈНМВ 

 

21.     Април 

22. 2015. год 

23.     Мај 

24. 2015. год 

25. Јун 

26. 2015. год 

27.  

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због завршетка радова на изградњи капеле у Алибунару 
28. Процењена вредност одређена је на основу пројекта  изградње капеле. 

8. Санација дома 
културе у 
Николинцима 

1.250.000 дин.  1.500.000 
дин.  

425119    ЈНМВ Април   
2015. год. 

Мај      
2015. год. 

Август 
2015. год. 

 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због дотрајалости зграде  дома културе , радовима би се сачувала од пропадања 
Процењена вредност одређена је на основу пројекта санације. 

9. Санација дома 
културе у 
Банат.Карловцу 

833.333 дин.  1.000.000 
дин.  

425119 ЈНМВ Април   
2015. год. 

Април     
2015. год. 

Јун      
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  дотрајалости зграде и очувања од пропадања. 
Процењена вредност одређена је на основу пројекта санације. 

10. Поправка и са-
нација купље-
ног дома култу-
ре у Алибунару 

1.250.000 
дин.  

1.500.000 дин.  425119 ЈНМВ Март     
2015. год. 

Март        
2015. год. 

Април 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  дотрајалости зграде  и очувања  од пропадања 
Процењена вредност одређена је на основу пројекта санације. 
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11. Набавка радо-
ва на изградњи  
капеле 2 у 
Владимировцу 

2.000.000 дин.  2.400.000 
дин.  

511294     ЈНМВ Април   
2015. год. 

Мај           
2015. год. 

Децембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; на-
чин утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је неопходна због  решавања комуналних проблема грађана  Владимировца 
Процењена вредност одређена је на основу  пројекта. 

 
Табела Плана набавки  и набавки на које се закон не примењује општине Алибунар за 2015.годину бр. 404-1/15-06 састављена је на основу Закона о 
јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12), Правилника о обавезној садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник 
РС'', бр. 29/13) и Одлуке о  буџету за 2015. годину.    
 

У Алибунару, дана 29.01.2015. године                                                                                              Одговорно лице наручиоца: 
                                                                                                                                    Председник општине Алибунар 

                                                                                                                                    Ђурица Глигоријев, с.р.  
 
 
 
 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  општине Алибунар  

Ред. 
Бр. 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама) 

Планирана 
средства  

(без ПДВ-а) 

Основ за 
изузеће 

Оквирни датуми Напомена 

Износ Конто Покретање 
поступка 

Закључење 
уговора 

Извршењ
е уговора 

 УКУПНО 6.737.777 
без ПДВ-а 

8.086.740. 
са ПДВ-

ом 

      

 ДОБРА 1.312.449 
без ПДВ-а 

1.576.740 
са ПДВ-

ом 
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1. Набавка и 
одржавање 
антивирус 
програма за 
заштиту ра-
чунара у 
општини 
Алибунар 

100.000 дин.  120.000 
дин.  

423291 
– 

остале 
компјут
ерске 
услуге 

Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Август 
 2015. год. 

Септембар 
2015. год. 

Септембар 
2016. год. 

Лиценца из 
претходне 
године траје до 
04.09.2015. 
године. 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе редовног продужавања лиценце за антивирус програм, како би се обезбедила 
континуирана заштита рачунара неопходна за безбедан рад свих запослених у општини Алибунар и безбедност 
података. 
Процењена вредност одређена је на основу вредности уговора у предметној области у претходној години, и броја 
рачунара, након испитивања цена на тржишту путем интернета.  

2. Набавка кли-
ма уређаја за 
потребе 
општине 
Алибунар 

291.166 дин.  350.000 дин.  512251 Чл.39. 
став 2. 

ЗЈН 

Март 
2015. год. 

Април 
2015. год. 

Април 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због побољшљња раднх услова запослених у општинској управи  општине Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу  испитивања тржишта. 

3. Набавка обра-
заца Уверења 
и Извода из 
матичних 
књига 

313.950 дин.  376.740 
дин.  

426111 Чл.7. 
став 1. 
тач.1 
ЗЈН 

Фебруар 
2015. године 

Фебруар 
2015. 

године 

31.12.2015. 
год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

У питању је набавка од лица које се у смислу Закона о јавним набавкама сматра наручиоцем и које је носилац 
искључивог права на обављање делатности које је предмет ове набавке, а то је Управа за трезор, као једини 
овлашћени орган за израду и продају образаца уверења и извода из матичних књига у Републици Србији. 
Процењена вредност набавке одређена је на основу укупно фактурисаних добара из претходне године, имајући у виду 
претпостављене количине добара које су потребне у текућој буџетској години. 

4. Набавка алата 
и репромате-
ријала за ре-
довно одржа-
вање ОУ 
Алибунар 

125.000 дин.  150.000 
дин.  

426919 Чл.39. 
став 2. 

ЗЈН 

Фебрауар 
2015. год. 

Фебрауар 
2015. год. 

31.12.2015
год. 
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Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна како би се обезбедила опрема потребна за редовно одржавање и обављање ситних поправки за 
потребе општине Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем интернета од стране шефа одсека за помоћне 
послове. 

5. Куповина 
радне 
униформе 

83.333 дин.  100.000 
дин.  

426121 Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Фебруар 
2015. год. 

Фебруар 
2015. год. 

Фебруар 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна ради побољшања услова на раду  радника који раде на одржавању просторија  у згардама 
општине Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта. 

6. Набавка 
компијутерских 
софтвера 

399.000 дин.  479.000 
дин.  

515111 чл.39. 
ст2. 

Март 
2015. год. 

 Април 
2015. год. 

 Април 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе куповине одговарајућих компјутерских софтвера који се користе у редовном раду 
одређених организационих јединица у општини Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу стварних потреба организационих јединица општине Алибунар утврђених 
почетком текуће године и планираних послова за чију реализацију су неопходни конкретни компјутерски софтвери, а 
након испитивања тржишта од стране администратора запосленог на пословима из предметне области. 

  УКУПНО: 6.641.318,00  
без ПДВ-а 

7.624.000, 
 

      

 УСЛУГЕ         

1. У слуга одржа-
вања интернет 
странице 
општине 
Алибунар 

333.333 дин.  400.000 
дин.  

423291 Чл. 39 
став 2. 
ЗЈН 

Март 
2015.год. 

 

Април 
2015.год. 

 

Април 
2016.год. 

 
 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе редовног одржавања и ажурирања интернет странице општине Алибунар, као и 
објављивања свих потребних аката и информација на истој. 
Процењена вредност одређена је на основу фактурисаних услуга у претходној години уз урачунато очекивано 
повећање цена у текућој буџетској години.  

2. Набавка услу-
ге поправке и 
одржавања 
персоналних 
рачунара и ра-
чунарске опре-
ме и делова 

399.000 дин.  479.000 
дин. 

425222 Чл. 39 
став 2. 
ЗЈН 

Фебруар  
2015.год. 

Март 
2015.год. 

Март 
2016. 
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Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе редовног одржавања рачунарске опреме како би се обезбедио несметано 
одвијање рада свих запослених у општини Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу прегледа стања свих рачунара у општини Алибунар уз урачунат ризик 
извесних кварова до којих може доћи у текућој буџетској години, као и на основу фактурисаних услуга у претходним 
годинама. 

3. Услуга годи-
шње претпла-
те на лист 
''Либертатеа'' 

216.666 дин.  260.000 
дин. 

423421 Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Фебруар  
2015.год. 

Март 
2015.год. 

Март  
2016.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе редовног оглашавања у штампи општинских вести на румунском језику, као један 
вид поштовања права националних мањина у мултинационалној општини Алибунар у којој је румунски језик у 
службеној употреби. 
Процењена вредност одређена је на основу вредности уговора у претходној години и након контакта са понуђачем. 

4. Услуга годи-
шње претпла-
те на лист 
''Старт Прес'' 

133.333 дин.  160.000 
дин.  

423421 Чл. 39 
став 2. 
ЗЈН 

Фебруар 
2015.год. 

Март 
2015.год. 

Март 
2016.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе континуираног информисања јавности о свим актуелним вестима, и оглашавања 
свих информација од значаја за општину Алибунар и њене становнике. 
Процењена вредност одређена је на основу вредности уговора у претходној години и након контакта са понуђачем. 

5. Услуга годи-
шње претпла-
те на лист ''Вр-
шачка кула'' 

370.000 дин.  444.000 
дин.  

423421 Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Фебруар  
2015.год. 

Фебруар 
2015.год. 

Фебруар 
2016.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе континуираног информисања јавности о свим битним вестима и дешавањима у 
региону. 
Процењена вредност одређена је на основу вредности уговора у претходној години и након контакта са понуђачем. 

6. Услуге одржа-
вања зелених 
површина у 
згради 
општине 
Алибунар 

208.333 дин.  250.000 
дин.  

424611 Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Мај  
2015.год. 

Мај 
2015.год. 

Јун 
2015.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе уређења баште у дворишту зграде општине Алибунар. 
Процењена вредност одређена је на основу потребног обима услуге након испитивања цена путем контаката са 
потенцијалним понуђачима, и фактурисаних услуга из претходне године. 
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7. Услуга ексте-
рне ревизије 
консолидован
ог завршног 
рачуна за 
2014. годину 

333.333 дин.  400.000 
дин.  

423511 Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Април  
2015.год. 

Мај 
2015.год. 

Мај 
2015.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе регулисања ревизије завршног рачуна која се понавња сваке буџетске године. 
Процењена вредност одређена је на основу фактурисаних услуга по уговору из претходне године, и распитивању цене 
услуге код потенцијалних понуђача.  

8. Услуга огла-
шавања те-
ндера и инфо-
рмативних 
огласа у 
„Сл.гласнику 
РС“ 

333.333 дин.  400.000 
дин.  

423432 Чл.7. 
став 1. 
тач.1. 

Мај  
2015.год. 

Мај 
2015.год. 

Мај 
2015.год. 

Датум покретања 
поступка зависи од 
утрошка ава-нсног 
износа по Уговору 
из пре-тходне 
године бр. 404-
69/14-06 од 
30.05.2014. год. 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због законске обавезе оглашавања огласа из области јавних набавки и осталих информативних 
огласа у „Сл.гласнику РС“, у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима у зависности од конкретних 
огласа. 
Процењена вредност одређена је на основу фактурисаних услуга у претходној години, и претпостављеног броја 
огласа чије се објављивање очекује у текућој години. 

9. Набавка услуге 
израде Плана 
заштите и спа-
савања у ва-
нредним ситу-
ацијама на те-
риторији 
општине 
Алибунар 

240.000 дин.  288.000 
дин.  

424911 
 

Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Април 
2015. год. 

Април 
2015. год. 

Април 
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Након израде Акта о процени ризика од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Алибунар у 
2014. години, потребно је као следећу фазу израдити и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, те ова 
јавна набавка представља логички след и завршетак рада на уређењу стања у предметној области.  
Процењена вредност јавне набавке одређена је на основу истраживања тржишта и цена путем интернета и контактом 
са потенцијалним понуђачима. 
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10. Набавка услу-
ге стручног 
надзора над 
извођењем 
радова на ле-
тњем одржа-
вању општи-
нских путева и 
улица 

208.333 дин.  250.000 
дин.  

424911 Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Август 
2015. год. 

Август 
2015.год. 

Октобар 
2015.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе редовног одржавања општинских путева у летњем периоду и у непосредној вези је 
са јавном набавком радова на летњем одржавању општиннских путева који не би могли да се изведу без адекватног 
стручног надзора. 
Процењена вредност набавке одређена је на основу  предмера и предрачуна утврђеног од стране ЈП „Дирекције за 
изградњу и уређење општине Алибунар“. 

11. Набавка 
услуге 
рестаурације 
матичних 
књига 

208.333 дин.  
 

250.000 
дин. 

 

423911 
  

Чл. 39 
став 2. 
ЗЈН 

Септембар 
2015. год. 

септембар 
2015.год. 

31.12. 
2015.год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је  неопходна због редовног одржавања матичних књига ради обезбеђења њиховог квалитета и сигурности 
података уписаних у матичне књиге. 
Процењена вредност набавке одређена је на основу испитивања тржишта, имајући у види претпостављени обим 
услуге који се очекује  у текућој буџетској години. 

12. Набавка 
услуге израде 
Пројектно-
техничке до-
кументације 
за санацију/ 
адаптацију 
пословних 
простора у 
власништву 
општине 
Алибунар 

250.000 дин.  300.000 
дин.  

511451 Чл. 39 
став 2. 
ЗЈН 

Март 
2015.год. 

Март 
2015.год. 

Март 
2015.год. 

Потребна је и набавка 
улуге техничке контроле 
ове пројектрно-техничке 
документације која би се 
из разлога 
целисходности требало 
предвидети као друга 
партија, али неопходно 
претходно израчунати 
процењену вредност 
друге партије, и сабрати 
је са процењеном 
вредношћу ове 
предметне набавке 
услуге израде пројектно-
техничке документације 
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Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе давања у закуп пословних простора општине Алибунар заинтересованим лицима. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта и цена од стране ЈП „Дирекције за изградњу и 
уређење општине Алибунар“. 

13. Набавка услу-

ге стручног 

надзора над 

извођењем 

радова на 

изградњи дре-

нажног систе-

ма у парку у 

Алибунару 

83.333 дин. 100.000 
дин.  

424911 Чл.39. 
ст.2. 
ЗЈН 

Мај 
 2015. год. 

Мај 
 2015. год. 

Јул  
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе спречавања штетног дејства сувишних површинских вода на створене и природне 

вредности у Парку у Алибунару. 

1. Процењена вредност је одређена на основу испитивања тржишта и контаката са потенцијалним понуђачима  

14. Набавка услу-

ге израде 

одговарајуће 

Пројектне 

документаци-

је хортикулту-

ралног уређе-

ња парка у 

насељу 

Алибунар 

250.000 дин.  300.000 
дин.  

511451 Чл.39. 
ст.2. 
ЗЈН 

Мај 
 2015. год. 

Мај 
 2015. год. 

Јул  
2015. год. 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

29. Набавка је неопходна због потребе уређења Парка у насељу Алибунар. 

2. Процењена вредност је одређена на основу испитивања тржишта путем интернета и контаката са потенцијалним 

понуђачима од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и Одељење 

за инспекцијске послове. 
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15. Набавка услуге 

на Пројектова-

њу сакупља-

чких станица у 

оквиру насеља 

Алибунар, Бан. 

Карловац и 

Владимировац 

166.666 дин 200.000 
дин.  

511451 чл.39.ст2. 30.    Мај 

31. 2015. Год. 

32.     Мај 

33. 2015. год 

34.   Мај 

35.   2015. Год. 

36.  

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

37. Набавка је неопходна због унапрееђења услова живота  и заштите животне средине , као и  економичнијег  сакупљања  

отпада  са подручја  насељених места. 

38. Процењена вредност је одређена на основу процене од старне  ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине 

Алибунар“ 

16. Набавка 
консултантских 
услуга ОУ 
Алибунар 

399.000 
дин.  

479.000 
дин.  

423599   чл.39.ст2.   Март  
2015. год 

  Март  
2015. год 

  Децембар 
      2015 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе брже комуникације   и решавања насталих проблема  у контактима са 
потенцијаним инвеститорима , који се појављују. 
Процењена вредност одређена је на основу контаката са потенцијалним понуђачима. 

17. Консултантске 
услуге за Јавне 
набавке 

399.000 
дин.  

479.000 
дин.  

423599   чл.39 ст2.  Фебруар 
  2015. год 

 Фебруар 
2015. год 

 Децембар. 
 2015. год 

 

Разлог и оправда-
ност набавке; начин 
утврђивања проце-
њене вредности 

Набавка је неопходна због потребе да се поступци јавних набавки оибављају у складу са законом , да се кроз 
консултације  поступци одвијају без застоја  и у  предвиђеним роковима. 
Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта. 

18. Медијске 
услуге радио 
„ФАР“ 
Алибунар 

300.000 
дин.  

360.000 дин.  423441 Чл. 7 
став 1. 
тач. 10) 

ЗЈН 

Мај        
2015. год. 

Јун       
2015. год. 

Јун            
2015. год 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка је предвиђена због потребе редовног оглашавања и емитовања информација од значаја за општину Алибунар 
на овлашћеној локалној фреквенцији у општини, како би се грађани општине Алибунар информисали о свим битним 
питањима и вестима од значаја за саме грађане. 
Процењена вредност одређена је на основу укупних фактурисаних услуга по уговору из претходне године, након 
испитивања цена код понуђача. 
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 РАДОВИ 593.332,00 
без ПДВ-а 

712.000,00 
са ПДВ-ом 

      

1. Набавка радова 

на поправци де-

чијег игралишта у 

праку у насељу 

Алибунар 

166.666 дин. 200.000 
дин.  

425191 Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Март 
2015.год. 

Март 
2015.год. 

Април 
2015. год. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

39. Набавка је неопходна због потребе уређења дечијег игралишта и обезбеђења заштите и безбедности деце у парку 

у насељу Алибунар. 

40. Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем интернета и контаката са потенцијалним 

понуђачима од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и 

Одељење за инспекцијске послове. 

2. Набавка радова 

хортикултуралног 

уређења парка у 

насељу 

Алибунар 

260.000 дин.  312.000 
дин. 

514121 Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Август 
2015.год. 

Септембар 
2015.год. 

Новембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

41. Набавка је неопходна због потребе хортикултуралног уређења парка у насељу Алибунар на основу пројектне 

документације. 

42. Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем интернета и контаката са потенцијалним 

понуђачима од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и 

Одељење за инспекцијске послове. 

3. Набавка радова на 

изградњи и опре-

мању сакупљачких 

станица у оквиру 

насеља Алибунар. 

Банатски Карловац 

и Владимировац 

166.666 дин.  200.000 
дин.  

511399 Чл. 39 
став 2. 

ЗЈН 

Јул 
2015.год. 

Јул 
2015.год. 

Септембар 
2015. год. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

43. Набавка је неопходна због потребе изградње сакупљачке станице за контејнере за отпад у насељу, према пројекту. 

44. Процењена вредност одређена је на основу испитивања тржишта путем интернета и контаката са потенцијалним 

понуђачима од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и 

Одељење за инспекцијске послове. 
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Табела Плана набавки и набавки на које се закон не примењује општине Алибунар за 2015.годину бр. 404-1/15-06 састављена је на 
основу Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12), Правилника о обавезној садржини плана набавки и извештаја о 
извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13)  и Одлуке о буџету за 2015.годину. 
 
 
У Алибунару, дана 29.01.2015. године                                                                                              Одговорно лице наручиоца: 

                                                                                                                                    Председник општине Алибунар 
                                                                                                                                    Ђурица Глигоријев, с.р.  
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ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

34. Одлука о доношењу плана набавки и набавки на које се Закон не примењује општине 
Алибунар за 2015. годину 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 

Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 
УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ: Предраг Ковачев (уредник), Сања Стојмиров (помоћник уредника),  

Јован Јојић, Саша Милосављевић, Срђан Прванов, Љиљана Керчобан,  
Адријан Живку, Павле Маљица, Марија Муста 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 


