
План набавки за 2019. годину 
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша

Јавне набавке

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 2018-12-28
Измена број: 1293/19 2019-06-13
Измена број: 1826/19 2019-08-15

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

11,021,040,979

добра 9,175,000

1.1.1 1/2019 1/2019поступак јавне набавке мале вредности 1/2020Штампани материјал 2900000

1.1.2 4/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2020Горива и мазива 1800000

1.1.3 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Набавка возила 4475000

услуге 11,011,865,979

1.2.1 1/2019 1/2019поступак јавне набавке мале вредности 1/2020Одржавање ГПС система и система за продају 
појединачних карата

5000000

1.2.2 5/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2021Телекомуникационе услуге 2800000

1.2.3 6/2019 8/2019отворени поступак 1/2020Услуга превоза путника на територији Града Ниша - 
пакети линија 1 и 4

333822181

Измена број: 1293/19; усвојена: 2019-06-13; план: Годишњи план јавних набавки од 28.12.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Закључка Градског већа Града Ниша бр. 560-19/2019-03 од 07.06.2019. године, потребно је да наручилац предузме оперативне мере у циљу спречавања 
штетних последица које могу настати у градском и приградском превозу путника у периоду од 01.09.2018. до 31.01.2020. године, односно до почетка примене новог система превоза, а 
услед престанка важења уговора о пружању услуга превоза за пакете линија 1 и 4 закључених са превозником "Ниш-експрес" АД Ниш, дана 31.08.2019. године. Уговори по овом јавној 
набавци би се закључили на одређени временски период од 5 месеци, а најкасније до 31.01.2020. године.

1.2.4 9/2019 1/2020отворени поступак 1/2027Услуга превоза путника на територији Града Ниша 10670243797.8

Измена број: 1826/19; усвојена: 2019-08-15; план: Годишњи план јавних набавки од 2018-12-28; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Страна 1 од 2Датум штампе: 2019-08-15



Место и датум:

М.П.

Милан Милић

Овлашћено лице:

Горан Стојиљковић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1293/19; усвојена: 2019-06-13; план: Годишњи план јавних набавки од 28.12.2018
На основу Закључка Градског већа Града Ниша бр. 560-19/2019-03 од 07.06.2019. године, потребно је да наручилац предузме оперативне мере у циљу спречавања штетних последица које могу 
настати у градском и приградском превозу путника у периоду од 01.09.2018. до 31.01.2020. године, односно до почетка примене новог система превоза, а услед престанка важења уговора о пружању 
услуга превоза за пакете линија 1 и 4 закључених са превозником "Ниш-експрес" АД Ниш, дана 31.08.2019. године.

Измена број: 1826/19; усвојена: 2019-08-15; план: Годишњи план јавних набавки од 2018-12-28
Пројектом јавно-приватног партнерства без елемената концесије предвиђена је делатност градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша за период од седам година, са почетком 
примене од 01.02.2020. године. Како би се јавна набавка спровела у задатим роковима као оквирни датум за покретање поступка одређен је септембар 2019. године, јер досадашњи уговори са 
превозницима истичу 31.01.2020. године.
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