
План набавки за 2016. годину 
Фонд за безбедност саобраћаја на путевима у Општини Љубовија

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки 29.01.2016
Измена број: 1/2016 12.10.2016

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

2,638,276

са ПДВ-ом

2016 2,638,276

услуге 679,167

1.2.1 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

Унапређење саобраћајне инфраструктуре изградњом тротоара који повезује насеље Стара Љубовија и Љубовија, одвајање колског и пешачког 
саобраћаја и пренамена дела једносмерне улице Војводе Мишића у двосмерну, у складу са Програмом рада Фонда.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе уговора из претходне три године који се односе на набавку услуга пројектовања улица и 
путева, узимајући у обзир мере деоница.
интерни број поступка: ЈН 1/2016; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге израде пројеката:
1. Главни пројекат побољшања укрсног места
 улице Војводе Мишића и Државног пута IБ-
28;
2. Главни пројекат тротоара улице Војводе 
Мишића са расветом и саобраћајном 
сигнализацијом, деоница од улице Љубе 
Лазаревића до Државног пута IБ-28

679,167

1. Главни пројекат побољшања укрсног места
 улице В. Мишића и Државног пута

512,500

2. Главни пројекат тротоара улице В. 
Мишића са расветом и саобраћајном 
сигнализацијом

166,667

По годинама: 
2016-679,167

Услуге израде пројеката:
1. Главни пројекат побољшања укрсног места
 улице Војводе Мишића и Државног пута IБ-
28;
2. Главни пројекат тротоара улице Војводе 
Мишића са расветом и саобраћајном 
сигнализацијом, деоница од улице Љубе 
Лазаревића до Државног пута IБ-28
1. Главни пројекат побољшања укрсног 
места улице В. Мишића и Државног пута
2. Главни пројекат тротоара улице В. 
Мишића са расветом и саобраћајном 
сигнализацијом

511400679,167 815,000

радови 1,959,109
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1.3.1 11
2016

12
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Унапређење саобраћајне инфраструктуре изградњом тротоара који повезује насеље Стара Љубовија и Љубовија, одвајање колског и пешачког 
саобраћаја и пренамена дела једносмерне улице Војводе Мишића у двосмерну, у складу са Програмом рада Фонда.
На основу Програма рада Фонда за безбедност саобраћаја, анализе уговора из претходних година и искуства у истим или сличним предметима 
набавке.
интерни број поступка: ЈН 2/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2016; усвојена: 12.10.2016; план: Годишњи план набавки од 29.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Добијена су додатна средства изменом Програма рада Фонда, пренета из претходне године

Израда тротоара улице Војводе Мишића са 
расветом и саобраћајном сигнализацијом, 
деоница од улице Љубе Лазаревића до 
Државног пута IБ-28, Л=1.080,00 м (I фаза)

1,959,109

По годинама: 
2016-1,959,109

Израда тротоара улице Војводе Мишића са 
расветом и саобраћајном сигнализацијом, 
деоница од улице Љубе Лазаревића до 
Државног пута IБ-28, Л=1.080,00 м (I фаза)

511200437,500 525,000
5112001,521,609 1,825,931
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења 
уговора

678,333

са ПДВ-ом

2016 678,333

добра 345,833добра 345,833

2.1.1 2
2016

2
2016

39.2. 2
2016

У складу Програмом рада Фонда, а за потребе унапређења саобраћајног образовања и васпитања у оквиру пројекта "Учење деце о бициклистичком
 саобраћају".
На основу искуства и исказаних потреба у оквиру пројекта.
интерни број поступка: 1; Образложење основаности: Процењена вредност испод границе за примену ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка учила за Основну школу "Петар 
Враголић" за вежбе у безбедности 
саобраћаја

58,333

По годинама: 
2016-58,333

Набавка учила за Основну школу "Петар 
Враголић" за вежбе у безбедности 
саобраћаја

42690058,333 70,000

2.1.2 11
2016

11
2016

39.2. 11
2016

Набавка се спроводи за потребе унапређења обављања делатности ПС Љубовија, у складу са Програмом рада Фонда.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта путем интернета, увидом у актуелне цене на тржишту, као и телефонским 
разговором са потенцијалним понуђачима.
интерни број поступка: 7; Образложење основаности: Процењена вредност испод границе за примену ЗЈН (500.000); 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2016; усвојена: 12.10.2016; план: Годишњи план набавки од 29.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Промена предмета набавке у складу са Првим изменама програма рада Фонда

Набавка рачунара са мултифункционалним 
апаратом, рефлектора са пуњачем, 
батеријских лампи и рефлектујућих купа за 
потребе саобраћајне полиције ПС Љубовија

150,000

По годинама: 
2016-150,000

Набавка рачунара са мултифункционалним 
апаратом, рефлектора са пуњачем, 
батеријских лампи и рефлектујућих купа за 
потребе саобраћајне полиције ПС Љубовија

512800150,000 180,000

2.1.3 8
2016

8
2016

39.2. 9
2016

За потребе манифестације "Бициклијада 2016" у складу са Програмом рада Фонда.
На бази искустава из претходних година, анализе уговора, рачуна итд.
интерни број поступка: 8; Образложење основаности: Процењена вредност испод границе за примену ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за потребе организације 
"Бициклијаде 2016"
104,167

По годинама: 
2016-104,167

Материјал за потребе организације 
"Бициклијаде 2016"

426900104,167 125,000
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2.1.4 10
2016

11
2016

39.2. 11
2016

У складу са планирамим промотивним активностима и потребним унапређењем саобраћајног образовања и васпитања, предвиђеним у Програму 
рада Фонда.
На основу искустава из претходних година, анализе уговора и рачуна.
интерни број поступка: 9; Образложење основаности: Процењена вредност испод границе за примену ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2016; усвојена: 12.10.2016; план: Годишњи план набавки од 29.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Добијена су додатна средства изменом Програма рада Фонда

Награде за ученике основне школе на 
такмичењу "Шта знаш о саобраћају"
33,333

По годинама: 
2016-33,333

Награде за ученике основне школе на 
такмичењу "Шта знаш о саобраћају"

42340033,333 40,000

услуге 332,500услуге 332,500

2.2.1 2
2016

2
2016

7.1.1) 12
2016

За потребе редовних пословних активности наручиоца и несметаног обављања делатности наручиоца.
На бази трошкова платног промета у претходној години, увидом у финансијске картице.
интерни број поступка: 2; Образложење основаности: У складу са чланом 93. Закона о буџетском систему, наведене услуге обавља Управа за 
трезор Министарства финансија Републике Србије.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуга платног промета20,000

По годинама: 
2016-20,000

Набавка услуга платног промета 42110020,000 20,000

2.2.2 3
2016

3
2016

39.2. 4
2016

У складу са Програмом рада Фонда, а за потребе обезбеђења геодетске подлоге за израду планираних пројеката.
Процена вредности утврђена је на бази искуства из претходних година, извршених услуга по претходним уговорима, увидом у рачуне.
интерни број поступка: 3; Образложење основаности: Процењена вредност испод границе за примену ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Геодетске услуге за израду пројеката37,500

По годинама: 
2016-37,500

Геодетске услуге за израду пројеката 42460037,500 45,000

2.2.3 5
2016

5
2016

39.2. 6
2016

У складу са Програмом рада Фонда, а за потребе техничке контроле пројеката чија је набавка планирана.
На основу искуства у претходним годинама, анализом рачуна и уговора о техничкој контроли.
интерни број поступка: 4; Образложење основаности: Процењена вредност испод границе за примену ЗЈН (500.000); 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге техничке контроле пројеката66,667

По годинама: 
2016-66,667

Услуге техничке контроле пројеката 51140066,667 80,000
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Место и датум:

М.П.

Ђорђе Лазић

Овлашћено лице:

Ђорђе Лазић

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.4 5
2016

5
2016

39.2. 6
2016

У складу са планирамим промотивним активностима и потребним унапређењем саобраћајног образовања и васпитања, предвиђеним у Програму 
рада Фонда.
На основу искустава из претхоних година, анализе уговора и рачуна.
интерни број поступка: 5; Образложење основаности: Процењена вредност испод границе за примену ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2016; усвојена: 12.10.2016; план: Годишњи план набавки од 29.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Смањена средства изменом Програма рада Фонда

Услуге израде публикација, билборда и 
набавка летака у области безбедности 
саобраћаја

150,000

1. Израда публикација за децу у 
предшколским и основним школама у 
општини Љубовија

87,500

2. Израда билборда кампања "Кликни за 
живот"

33,333

3. Набавка летака о безбедности учесника у 
саобраћају

29,167

По годинама: 
2016-150,000

Услуге израде публикација, билборда и 
набавка летака у области безбедности 
саобраћаја
1. Израда публикација за децу у 
предшколским и основним школама у 
општини Љубовија
2. Израда билборда кампања "Кликни за 
живот"
3. Набавка летака о безбедности учесника у 
саобраћају

423400154,167 185,000
42690029,167 35,000

423400-33,334 -40,000

2.2.5 6
2016

7
2016

39.2. 9
2016

У складу са Програмом рада Фонда и планираном инвестицијом за текућу годину, имајући у виду одредбе Закона о планирању и изградњи.
На основу анализе уговора и рачуна у претходним годинама, који се тичу услуга стручног надзора.
интерни број поступка: 6; Образложење основаности: Процењена вредност испод границе за примену ЗЈН (500.000); 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стручни надзор над извођењем радова на 
изградњи тротоара улице В. Мишића са 
расветом и саобраћајном сигнализацијом, 
Л=1.080,00 м

58,333

По годинама: 
2016-58,333

Стручни надзор над извођењем радова на 
изградњи тротоара улице В. Мишића са 
расветом и саобраћајном сигнализацијом, 
Л=1.080,00 м

51140058,333 70,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1/2016; усвојена: 12.10.2016; план: Годишњи план набавки од 29.01.2016
Извршене су прве измене и допуне Програма рада Фонда за безбедност саобраћаја и на исте је дата сагласност Скуштине општине Љубовија Решењем број 06-389/2016-03 од 05.10.2016. године.
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