
Одржавање путева: 6,480,000 јан јан јан

2017 2017 2018

Напомена

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018

РАДОВИ 18,733,332

2 Одржавање атмосферске
канализације

2,500,000

1 5,400,000

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.

5321800
5399543
5399700

Отворени
поступак

Поступак
јавне

набавке мале
вредности

532181

По годинама:

П 1. Крпљење рупа
П 2 чишћење банкина                    П
3. Непредвиђени радови

По годинама:
2017-5.400.000

5,400,000

4.166.667
833.333
400.000

5.000.000
1.000.000
480.000

2017-2.500.000

2,500,000 3,000,000

Напомена

Остале напомене:
јан јан јан

2017 2017 2018

Напомена

Остале напомене:

2 Одржавање атмосферске
канализације

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

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.

532181

3 Уређење плаже Жабаљ 833,333 833,333 1,000,000

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

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.

539953

По годинама:
2017-833.333

2017-2.500.000

2,500,000 3,000,000



јан јан јан
2017 2017 2018

Напомена

Остале напомене:
Одржавање атарских путева 11,000,000 5399541 јан јан јан

1,000,000 2017 2017 2018
10,000,000

4 Уређење дечијег игралишта 833,333 833,333 1,000,000

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

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.

2017-833.333

5399531

5 9,166,666

По годинама:
2017-9.166.666

П 1. Чишћење                           П 2.
Уређење

Отворени
поступак8,333,333

5399541
5399542

По годинама:

9,166,666

833,333

Напомена

Остале напомене:

_______________________
         Милош Бијелић
          Председник НО

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.

2017-9.166.666

П 1. Чишћење                           П 2.
Уређење

Отворени
поступак






