
1,980,000 март април април

720.000
720.000

2017. 2017 2018

По годинама: 540,000
2017-1.650.000

Остале напомене:
Услуге омладинске задруге 4,800,000 април мај мај

2017. 2017. 2018.
П 1. Савијање и дељење рачуна По годинама: 1,800,000

УСЛУГЕ 37,883,332

2 4,000,000 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

1 Услуге поправке и одржавања
возила:
П 1. путничка возила
П 2. теретна возила
П 3. хидрауличарски и пнеуматски
радови

1,650,000

Начин утврђивања процењене
вредности

Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке:

53210
53995

Свакодневна употреба возила (Лада Нива за функционисање пољочуварске службе, приватних возила у
службене сврхе), изискује редовно одржавање, сервисе и поправке возила, што самим тим представља и
разлог за спровођење ове набавке. Такође, употреба цистерни за обављање делатности предузећа
повлачи за собом редовно одржавање, сервисе, поправке.
Процена вредности набавке извршена је анализом претходних година.

450,000

600.000
600.000

1,650,000

4,000,000

1,500,000
2,500,000

53190

53190

532151
П 1. Савијање и дељење рачуна По годинама: 1,800,000
П 2. Услуге чувања депоније 2017-4.000.000 3,000,000
Напомена

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018
По годинама:
2017-3.750.000

Напомена

Остале напомене:

2

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у предузећу, достављања месечних рачуна,
опомена и других обавештења крајњим корисницима услуга.

Начин утврђивања процењене
вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

Поступак
јавне набавке

мале
вредности

1,500,000
2,500,000

53190
532151

3 Услуге чишћења депонија 3,750,000 3,750,000 4,500,000

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

53215 Поступак
јавне набавке

мале
вредности



јан јан јан
2017 2017 2018

                                                             П
1.Одрж објеката јавне расвете
П 2.Хаварије на јавној расвети
П 3.Одржавање канделабера
П 4. Одржавање трафо станица

550.000
500.000
400.000
550.000

Остале напомене:
јан јан јан

По годинама: 2017 2017 2018
1,000,000

Напомена

5 Вертикална сигнализација -
знакови

1,000,000 1,000,000 1,200,000 532170 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Поступак
јавне набавке

мале
вредности

1,666,666

458.333
416.667
333.333
458.333

2,000,0004 1,666,666

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

Услуге одржавања јавне расвете

5321900
5321910
5399562
5321600

Напомена

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018
По годинама:

2017-833.333
Напомена

Остале напомене:

5

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

6 Услуге за повећање безбедности
саобраћаја

833,333 833,333 1,000,000 539951 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.



јан јан јан
2017 2017 2018

По годинама:
2017-833.333

Напомена

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018
По годинама:
2017-3.333.333

Напомена

8 Побољшање пољопривредног
земљишта

3,333,333 3,333,333 4,000,000 539955 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

7 Служба за чишћење снега 833,333 833,333 1,000,000 539954 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начун утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018
По годинама:
2017-1.666.667

Напомена

Остале напомене:

9 Одводњавање пољопривредног
земљишта

1,666,667 1,666,667 2,000,000 5399551 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

8

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.



јан јан јан
2017 2017 2018

По годинама:
2017-1.666.667

Напомена

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018
По годинама:
2017-1.666.667

Напомена

11 Обележавање парцела државног
земљишта

1,666,667 1,666,667 2,000,000 5399553 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

10 Мелиорација ливада и пашњака 1,666,667 1,666,667 2,000,000 5399552 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018
По годинама:

2017-833.333
Напомена

Остале напомене:

12 Санација кућица и постављање
рампе на депонијама

833,333 833,333 1,000,000 5399561 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

11

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.



јан јан јан
2017 2017 2018

По годинама:
2017-2.083.333

Напомена

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018
По годинама:
2017-1.666.667

Напомена

14 Елаборат - мелиорација земљишта 1,666,667 1,666,667 2,000,000 5506 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

13 Орезивање дрвореда 2,083,333 2,083,333 2,500,000 5399563 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018
По годинама:
2017-2.083.333

Напомена

Остале напомене:

15 Израда програма пошумљавања
пољопривредног земљишта

2,083,333 2,083,333 2,500,000 55061 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

14

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.



јан јан јан
2017 2017 2018

По годинама:
2017-8.333.333

Напомена

Остале напомене:
Услуге стручног надзора 980,000 јан јан јан

2017 2017 2018
П 1. За крпљење путева 200,000
П 2. За побољшање пољ земљишта По годинама: 300,000
П 3. За очување животне средине 2017-8.333.333 480,000
Напомена

16 Израда пројектно-техничке
документације

8,333,333 8,333,333 10,000,000 55062
Отворени
поступак

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

17 816,667
Поступак

јавне набавке
мале

вредности

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

816,667

166,667
250,000
400,000

550500
550510
550520

Напомена

Остале напомене:

________________________
           Милош Бијелић
           Председник НО

17

Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у
циљу испуњавања инфраструктурних, комуналних и других радова на нивоу општине.

Начин утврђивања процењене
вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.














