
План јавних набавки за 2017. годину 
Борски управни округ

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки за 
2017.годину

13-Jan-17

 

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 
уговора

Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

5,450

са ПДВ-ом

2017 5,050

добра 1,660

1.1.1 1

2017

2

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2017

Јавна набавка мале вредности

Снабдевање електрчном енергијом пословни простор Броског управног округа у Бору, Неготину и Кладову

Испитивањем тжишта

интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка добра-електричне енергије1,000

По годинама: 
2017-1,000

Набавка добра-електричне енергије 4212111,000 1,200

1.1.2 6

2017

6

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6

2017

Јавна набавка меле вредности наруџбеницом

Занављање дотрајале опреме и намештаја

Испитивањем тржишта

интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Машине и опрема250

По годинама: 
2017-250

Машине и опрема 512000250 300

1.1.3 8

2017

8

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8

2017

Набавка електронске опреме

Испитивањем тржишта

интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електронске опреме410

По годинама: 
2017-410

Набавка електронске опреме 512200410 500

услуге 500
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1.2.1 1

2017

1

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2017

Јавна набавка мале вредности поруџбенцом

Редовно одржавање пословног простора у Бору и Неготину

Испитивање тржишта

интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка услуге чишћења пословног 
простора Борског управног округа у Бору и 
Неготину

500

По годинама: 
2017-500

Набавка услуге чишћења пословног 
простора Борског управног округа у Бору и 
Неготину

421325500 600

радови 3,290

1.3.1 6

2017

6

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2017

Јавна набавка мале вредности (поруџбеница)

Инвестиционо одржавање

Пројекат - предрачун и попис радова број 02Р/16 (пројектовање -инжењеринг Буги Пројекат Заајечар)

интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Молерски радови (кречење пословног 
простора) Борског управног округа  у Бору
330

По годинама: 
2017-330

Молерски радови (кречење пословног 
простора) Борског управног округа  у Бору

425113330 400

1.3.2 6

2017

6

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2017

Јавна набавка мале вредности поруџбеницом

Инвестиционо одржавање обекта

Пројекат-предрачун и поспис радова на инвестиционом одржавању број 02Р/16 (Пројектовање и инжењеринг Буги - Пројекат Зајечар)
интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Керамичарски радови (облагање тераса 
противклизним киселоотпорним плочицама у 
цемантном малтеру преко хидроизолације)

420

По годинама: 
2017-420

Керамичарски радови (облагање тераса 
противклизним киселоотпорним плочицама у 
цемантном малтеру преко хидроизолације)

425111420 500

1.3.3 5

2017

5

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2017

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом

Инвестиционо одржавање објеката

Пројекат - предрачун и попис радова на инвестиционом одржавању зграде Борског управног округа у Бору

интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Столарски радови ( демонтажа постојећих 
врата и светларника) на другом спрату 
зграде Борског управног округа у Бору

400Столарски радови ( демонтажа постојећих 
врата и светларника) на другом спрату 
зграде Борског управног округа у Бору

1.3.4 6

2017

6

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2017

Јавна набавка мале вредности

Инвестиционо одржавање објекта

Пројекат - предрачун попис радова број 02Р/16 ( Пројектовање-инжењеринг Буги пројекат Зајечар)
интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Радови на изради фасаде (израда изолације 
од стиропора) на згради Борског управног 
округа у Бору

800

По годинама: 
2017-800

Радови на изради фасаде (израда изолације 
од стиропора) на згради Борског управног 
округа у Бору

425111800 960
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1.3.5 5

2017

5

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6

2017

Јавна набавка мале вредности

Инвестиционо одржавање

Предмер и предрачун радова

интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Радови на поправци инсталације грејања у 
згради Борског управног округа
750

По годинама: 
2017-750

Радови на поправци инсталације грејања у 
згради Борског управног округа

425116750 900

1.3.6 6

2017

6

2017
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2017

Јавна набавка мале вредности

Инвестиционо одржавање

Предрачун радова ``Пројектовање -инжењеринг Буги Пројекат`` Зајечар

интерни број поступка: 914-401-2/2017-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Санација подова и санитарних чворова у 
згради у Неготину где су смештене Окружне 
подручне јединице

590

По годинама: 
2017-590

Санација подова и санитарних чворова у 
згради у Неготину где су смештене Окружне 
подручне јединице

425110590 700

Место и датум:
М.П.

Мирослав Кнежевић

Овлашћено лице:

Мирослав Кнежевић

Одговорно лице:

_______________________________
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