
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Одељење за планирање инвестиције и развој 
Број: VIII-02 404-1/2017 
Датум: 04.01.2017.год. 
Б а р а ј е в о 
 
 

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015) и  Правилника о форми и садржини плана јавних набавки и 
начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки, Заменик Начелника 
Управе, доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
ЗА 2017.ГОДИНУ  

(01.01.2017-31.12.2017) 
 

 
1. Наручилац- Управа Градске општине Барајево, ул.светосавска бр.2, Барајево. 
 
2. Редни број Одлуке - VIII-02 404-1/2017 
 
3. План јавних набавки за 2017.годину се доноси на основу Финансијског плана за 
2017.буџетску годину. 
 
4. Средства су обезбеђена у буџету односно финансијском плану Наручиоца. 

5. У прилогу  је план јавних набавки. 

 

 

 

        ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
        _________________________ 
                    Тихомир  Јелић 
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Ред
бр. 

Предмет 
набавке/ОРН 

Процењена 
вредност 
(укупно,по 
годинама) 

Планирана средства у 
буџету/фин.плану(без 
ПДВ-а) 

Врста 
поступка 

 Оквирни датум Напомена 
 

Износ Конто Покретањ
е поступка 

 Закључењ
е уговора 

Извршење 
уговора 

 УКУПНО 73.308.333,34        

 Добра 69.041.666,67        

1. Набавка 
електричне 
енергије 
ОРН:09310000 

 
3.833.333,33 
 

3.833.333,33 
Са ПДВ-ом: 
4.600.000,00 

421211 Отворен 
поступак 

јануар фебруар Фебруар 
2018. 

Средства су 
обезбеђена 
из буџета ГО 
Барајево 

 Разлог и 
оправданост 
набавке;начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Од 1.јануара.2014.год крајњи купци треба да имају изабраног снабдевача ел.енергијом са којим ће 
уговорити количину,цену ел.енергије и друге услове продаје ел. Енергије. У складу са Законом о 
енергетици сви крајњи купци ел.енергије имају право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту , 
осим домаћинства који ће то право остварити 1. јануара. 2015.године. Дакле како је Законом о енергетици 
уведен систем конкуренције у електроенергетском сектору РС, Наручилац је у смислу ЗЈН дужан да 
провери услове понуде различитих понуђача  и закључи уговор сагласно одредбама Закона. Процена њена 
вредност је утврђена узимајући у обзир вредност рачуна за ел.енергију у претходном периоду. 
 

2. Јавна расвета 
ОРН:09310000 

 
51.666.666,67 
 

51.666.666,6 
Са ПДВ-ом: 
62.000.000,0 

421211 Отворен 
поступак 

јануар фебруар Фебруар 
2018. 

Средства су 
обезбеђена 
из буџета ГО 
Барајево 

 Разлог и 
оправданост 
набавке;начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених постојећом 
систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу потрошње  у претходној години. 
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3. Канцеларијски  
Материјал 
ОРН: 
30192000 

 
1.083.333,33 

1.083.333,33 
Са ПДВ-ом: 
1.300.000,00 

426111 Јавна 
набавка 
мале 
вреднсти 

фебруар фебруар Фебруар 
2018. 

Средства су 
обезбеђена из 
буџета ГО 
Барајево 

 Разлог и 
оправданост 
набавке;начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених постојећом 
систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу потрошње  у претходној години. 

4. Набавка 
горива путем 
дебитних 
картица 
ОРН: 
09132000 

 
750.000,00 

750.000,00 
Са ПДВ-ом: 
900.000,00 

426411 Јавна 
набавка 
мале 
вреднсти 

мај јун Јун 2018. Средства су 
обезбеђена из 
буџета ГО 
Барајево 

 Разлог и 
оправданост 
набавке;начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених постојећом 
систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу потрошње  у претходној години. 

5. Набавка 
службеног 
аутомобила 
ОРН: 34110000 
 

 
2.708.333,37 

2.708.333,37 
Са ПДВ-ом: 
3.250.000,00 

512111 Јавна 
набавка 
мале 
вреднсти 

март април мај Средства су 
обезбеђена 
из буџета ГО 
Барајево 
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 Разлог и 
оправданост 
набавке;начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених постојећом 
систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу потрошње  у претходној години. 

6. Грађевински 
материјал и 
санитарни 
производи за 
избегла лица 
ОРН: 44110000 
 

 
9.000.000,00 

9.000.000,00 
Са ПДВ-ом: 
10.800.000,0
0 

472931 Отворени 
поступак 

Март/април Април/мај јун Средства су 
обезбеђена 
из буџета ГО 
Барајево 

 Разлог и 
оправданост 
набавке;начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених постојећом 
систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу потрошње  у претходној години. 

 Услуге 4.266.666,67        

1. Обезбеђење 
зграде ГО 
Барајево 
ОРН: 
79710000 

 
1.666.666,67 

1.666.666,67 
Са ПДВ-ом: 
2.000.000,0 

423911 Јавна 
набавка 
мале 
вредности 

јануар фебруар Фебруар 
2018. 

Средства су 
обезбеђена 
из буџета ГО 
Барајево 

 Разлог и 
оправданост 
набавке;начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених постојећом 
систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу потрошње  у претходној години. 
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2. Услуге 
штампања  

 
916.666,67 

916.666,67 
Са ПДВ-ом: 
1.100.000,00 

423411 Јавна 
набавка 
мале 
вредност
и 

фебруар март Децембар 
2018. 

Средства су 
обезбеђена 
из буџета ГО 
Барајево 

 Разлог и 
оправданост 
набавке;начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених постојећом 
систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу потрошње  у претходној години. 

3. Услуге фиксне 
телефоније,мо
билне 
телефоније и 
услуге 
интернета 
ОРН: 
64211000 
64212000 
72400000 

 
600.000,00 

600.000,00 
Са ПДВ-ом: 
720.000,00 

421411  
Јавна 
набавка 
мале 
вредност 
обликова
на по 
партијама 

 
 
 
 
фебруар 

 
 
 
 
фебруар 

 
 
 
 
Март 
/април 
2018. 

Средства су 
обезбеђена 
из буџета ГО 
Барајево 

 
500.000,00 

500.000,00 
Са ПДВ-ом: 
600.000,00 

421412 

 
583.333,33 

58.333,33 
Са ПДВ-ом: 
700.000,00 

421414 

 Разлог и 
оправданост 
набавке;начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених постојећом 
систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу потрошње  у претходној години. 

 Радови 0  
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ПОТВРЂУЈЕМО ДА НАРУЧИЛАЦ НА НАВЕДЕНИМ КОНТИМА ИМА     ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 
ПЛАНИРАНА И ОБЕЗБЕЂЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА      _________________________ 
Датум: 04.01.2017.године                     Тихомир Јелић   
        
Параф:______________________             
 Одељење финансија 
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