
План јавних набавки за 2018. годину 
ЈКП "ЧИСТОЋА" ЖАБАЉ

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018. годину 19.12.2017
Измена број: 1 22.03.2018

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

76.815.662

са ПДВ-ом

2018 76.815.662

добра 25.044.999

1.1.1 1
2018

3
2018

отворени 
поступак

3
2019

Ова набавка неопходна за несметано обављање претежне делатности предузећа, одвожење отпада и изношење отпадних вода, односно за 
нормално функционисање предузећа.
Процена количине утврђена је на основу досадашње потрошње, а вредност на основу цена горива на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Гориво (дизел, бензин и ТНГ)7.500.000

По годинама: 
2018-7.500.000

Гориво (дизел, бензин и ТНГ)

ОРН:
09132100    
09133000    
09134200    

5130006.500.000 7.800.000
5131001.000.000 1.200.000

1.1.2 1
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2019

Набавка је неопходна због поправки на азилу за псе, насипања камена по пољским путевима и уређењу плаже.
Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Грађевински материјали и припадајући 
производи
1.166.667

1. Грађевински материјал750.000

2. Камен 416.667

По годинама: 
2018-1.166.667

Грађевински материјали и припадајући 
производи
1. Грађевински материјал
2. Камен

ОРН:
44100000    

512930-П1750.000 900.000
512510-П2416.667 500.000
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1.1.3 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2019

Због свакодневне употребе возила за обављање делатности предузећа, неопходна је набавка делова као и осталог прибора за возила, због замене
 истих, услед могућих кварова на самим возилима.
Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту, као и анализом претходних година.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услед додељивања нових делатности од Општинске управе, Наручилац има потребу додавања још три партије.

Резервни делови и опрема за возила2.670.000
1. Ман (аутоцистерна)500.000

10. Рено сеник100.000

2. Фап 1620 и 1414200.000

3. Лада Нива 200.000

4. Застава флорида 1,3100.000

5. Цитроен берлинго120.000

6. Пнеуметици600.000

7. Остали прибор за возила550.000

8. Фиат панда150.000

9. Фиат добло150.000

По годинама: 
2018-2.670.000

Резервни делови и опрема за возила
1. Ман (аутоцистерна)

10. Рено сеник
2. Фап 1620 и 1414
3. Лада Нива
4. Застава флорида 1,3

5. Цитроен берлинго
6. Пнеуметици
7. Остали прибор за возила
8. Фиат панда

9. Фиат добло

ОРН:
34330000    
34350000    

514000-П1500.000 600.000
514000-П10100.000 120.000

514000-П2200.000 240.000
514000-П3200.000 240.000
514000-П4100.000 120.000
514000-П5120.000 144.000

515020-П6600.000 720.000
512920-П7550.000 660.000
514000-П8150.000 180.000
514000-П9150.000 180.000

1.1.4 2
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Набавка је неопходна за исхрану паса на азилу за псе. Процена количине извршена је на основу анализе количине хране која је била неопходна за 
исхрану паса у току претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Храна за псе1.200.000
1. Тестенине 800.000

2. Стари хлеб400.000

По годинама: 
2018-1.200.000

Храна за псе
1. Тестенине

2. Стари хлеб

ОРН:
15700000    

512910-П1800.000 960.000
512910-П2400.000 480.000

1.1.5 1
2018

1
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2019

Набавка је неопходна за обављање делатности одржавања вертикалне сигнализације, канализације као и репарације ограде око азила за псе.
Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту, као и анализом претходних година.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Метали658.333
1. Шишке, штапови200.000

2. Саобраћајни знакови458.333

По годинама: 
2018-658.333

Метали
1. Шишке, штапови

2. Саобраћајни знакови

ОРН:
34992000    
44331000    

512940-П1200.000 240.000
512420-П2458.333 550.000
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1.1.6 1
2018

1
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2019

Куповина канти је неопходна како би се подмирила домаћинства која их не поседују и што би куповина  допринела повећању наплате услуге 
одношења смећа.
Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту, као и анализом претходних година.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канте и контејнери за смеће1.250.000

По годинама: 
2018-1.250.000

Канте и контејнери за смеће

ОРН:
39224330    

5150101.250.000 1.500.000

1.1.7 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Набавка је неопходна за функционисање пољочуварске службе и комуналне службе.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цене коштања новог возила на тржишту, са свом неопходном опремом која је неопходна за 
теренски посао у атарима Општине Жабаљ.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услед додељивања нових делатности од Општинске управе.

Возила9.066.666
1. Лада нива1.200.000

2. Камион аутоцистерна2.500.000

3. Путничко возило1.200.000

4. Трактор 4.166.666

По годинама: 
2018-9.066.666

Возила
1. Лада нива

2. Камион аутоцистерна
3. Путничко возило
4. Трактор

ОРН:
34100000    

0260-П11.200.000 1.440.000
0260-П22.500.000 3.000.000

0260-П31.200.000 1.440.000
0260-П44.166.666 5.000.000

1.1.8 1
2018

1
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2019

Набавка је неопходна раду уређења јавних површина у насељеним местима општине Жабаљ
Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала је потреба за предметном набавком.

Стубићи за тротоаре, паркинге, паркове833.333

По годинама: 
2018-833.333

Стубићи за тротоаре, паркинге, паркове

ОРН:
34928450    

512430833.333 1.000.000
512430-833.333 -1.000.000

1.1.9 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Обављање одређених делатности предузећа  изискује поседовање одређене радне опреме (радне одеће и обуће), што представља разлог за 
оправданост ове набавке, а ту се првенствено мисли на радна одела и обућу за зимски и летњи период за пољочуварску службу, специјална радна
 одећа за зоохигијеничарску службу и др
Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Због спајања предузећа са ЈКП "Услуге и одржавање" јавља се и већа потреба за Заштитном опремом, јер се самим тим и повећава број радника.

Заштитна опрема700.000
1. Радна обућа250.000

2. радна одећа450.000

По годинама: 
2018-700.000

Заштитна опрема
1. Радна обућа

2. радна одећа

ОРН:
18110000    
18830000    

51295000-П1250.000 300.000
51295000-П2450.000 540.000
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1.1.10 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услед додељивања нових делатности од Општинске управе.

Набавка семафора833.333

По годинама: 
2018-833.333

Набавка семафора

ОРН:
34996100    

512440833.333 1.000.000

услуге 42.088.330

1.2.1 3
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

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.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Усклађивање са финансијским планом предузећа.

Услуге поправке и одржавања возила2.400.000
1. Путничка возила600.000

2. Теретна возила600.000

3. Хидрауличарске и пнеуматске услуге450.000

4. Вулканизерске услуге450.000

5. Аутоелектричарске услуге300.000

По годинама: 
2018-2.400.000

Услуге поправке и одржавања возила
1. Путничка возила

2. Теретна возила
3. Хидрауличарске и пнеуматске услуге
4. Вулканизерске услуге
5. Аутоелектричарске услуге

ОРН:
50112000    
50114000    

532100-П1600.000 720.000
532100-П2600.000 720.000

539950-П3450.000 540.000
5321100-П4350.000 420.000
5321100-П4100.000 120.000
5321010-П5200.000 240.000

5321010-П5100.000 120.000

1.2.2 5
2018

6
2018

отворени 
поступак

6
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у предузећу, достављања месечних рачуна, опомена и других обавештења крајњим 
корисницима услуга.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услед додељивања нових делатности од Општинске управе, Наручилац има потребу додавања још две партије.

Услуге омладинске задруге12.000.000
1. Припрема, савијање и дељење рачуна1.500.000

2. Радови на депонији2.500.000

3. Услуге чишћења паркова, вашара, пијаца и
 гробља

5.000.000

4. Ангажовање радника преко агенције3.000.000

По годинама: 
2018-12.000.000

Услуге омладинске задруге
1. Припрема, савијање и дељење рачуна

2. Радови на депонији
3. Услуге чишћења паркова, вашара, пијаца 
и гробља
4. Ангажовање радника преко агенције

ОРН:
79300000    

531900-П11.500.000 1.800.000
532151-П22.500.000 3.000.000

5321520-П35.000.000 6.000.000
5508000-П43.000.000 3.600.000
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1.2.3 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге чишћења депонија4.583.333

По годинама: 
2018-4.583.333

Услуге чишћења депонија

ОРН:
90531000    

5321504.583.333 5.500.000

1.2.4 6
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услкађивање са буџетом општине Жабаљ.

Услуге одржавања јавне расвете2.583.332
1. Одржавање објеката јавне расвете583.333

2. Хаварије на јавној расвети583.333

3. Одржавање канделабера583.333

4. Одржавање трафо станица583.333

5. Одржавање семафора250.000

По годинама: 
2018-2.583.332

Услуге одржавања јавне расвете
1. Одржавање објеката јавне расвете

2. Хаварије на јавној расвети
3. Одржавање канделабера
4. Одржавање трафо станица
5. Одржавање семафора

ОРН:
50000000    
50232000    
50232100    

532190-П1583.333 700.000
5312191-П2333.333 400.000

5312191-П2250.000 300.000
5399562-П3416.667 500.000
5399562-П3166.666 200.000
5321600-П4583.333 700.000

5321400-П51.083.334 1.300.000
5321400-П5-833.334 -1.000.000

1.2.5 1
2018

1
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Вертикална сигнализација - знакови1.000.000

По годинама: 
2018-1.000.000

Вертикална сигнализација - знакови

ОРН:
34928470    
45233294    

5321701.000.000 1.200.000

1.2.6 10
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Служба за чишћење снега833.333

По годинама: 
2018-833.333

Служба за чишћење снега

ОРН:
90620000    

539954833.333 1.000.000
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1.2.7 6
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услкађивање са буџетом општине Жабаљ.

Орезивање дрвореда1.833.333

По годинама: 
2018-1.833.333

Орезивање дрвореда

ОРН:
77341000    

53995631.666.666 2.000.000
5399563166.667 200.000

1.2.8 1
2018

1
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2019

Набавка се спроводи ради несметаног комуницирања фиксне и мобилне телефоније.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Усклађивање са финансијским планом предузећа.

Услуге телефоније900.000
1. Услуге мобилне телефоније650.000

2. Услуге фиксне телефоније250.000

По годинама: 
2018-900.000

Услуге телефоније
1. Услуге мобилне телефоније

2. Услуге фиксне телефоније

ОРН:
64211000    
64212000    

531210-П1499.000 598.800
531210-П1151.000 181.200

531200-П2200.000 240.000
531200-П250.000 60.000

1.2.9 4
2018

5
2018

отворени 
поступак

5
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услкађивање са буџетом општине Жабаљ.

Одвоз угинулих животиња6.666.666

По годинама: 
2018-6.666.666

Одвоз угинулих животиња

ОРН:
90511000    
90512000    
90513300    

5399404.166.666 5.000.000
5399402.500.000 3.000.000

1.2.10 6
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Услкађивање са буџетом општине Жабаљ.

Услуге стручног надзора566.667
1. За крпљење рупа166.667

2. За уређење атарских путева400.000

По годинама: 
2018-566.667

Услуге стручног надзора
1. За крпљење рупа

2. За уређење атарских путева

ОРН:
79714000    

550500-П1166.667 200.000
550500-П1-166.667 -200.000

550520-П2400.000 480.000
550520-П2-400.000 -480.000
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1.2.11 1
2018

1
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услкађивање са буџетом општине Жабаљ.

Постављање табли са именима улица375.000

По годинама: 
2018-375.000

Постављање табли са именима улица

ОРН:
98390000    

5399533416.666 500.000
5399533-41.666 -50.000

1.2.12 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда пројектно - техничке документације8.333.333

По годинама: 
2018-8.333.333

Израда пројектно - техничке документације

ОРН:
71242000    

5506208.333.333 10.000.000

1.2.13 4
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услед додељивања нових делатности од Општинске управе, Наручилац има потребу додавања још једне јавне набавке.

Баштованске услуге580.000

По годинама: 
2018-580.000

Баштованске услуге 5399070580.000 696.000

радови 9.682.333

1.3.1 9
2018

10
2018

отворени 
поступак

10
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услкађивање са буџетом општине Жабаљ.

Одржавање путева5.000.000
1. Крпљење рупа4.166.667

2. Чишћење банкина833.333

3

По годинама: 
2018-5.000.000

Одржавање путева
1. Крпљење рупа

2. Чишћење банкина
3

ОРН:
45233141    

45246400    

5321800-П14.166.667 5.000.000
5399543-П2833.333 1.000.000

5399700-П3400.000 480.000
5399700-П3-400.000 -480.000
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1.3.2 7
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услкађивање са буџетом општине Жабаљ.

Одржавање атмосферске канализације1.666.667

По годинама: 
2018-1.666.667

Одржавање атмосферске канализације

ОРН:
45246400    

53218101.666.666 2.000.000
53218101 0

1.3.3 10
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Набавка се спроводи ради обављања делатности поверених од Општинске управе као Оснивача, а у циљу испуњавања инфраструктурних, 
комуналних и других радова на нивоу општине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услкађивање са буџетом општине Жабаљ.

Радови комбинованом машином1.916.666

По годинама: 
2018-1.916.666

Радови комбинованом машином

ОРН:
45112400    

539950101.666.666 2.000.000
53995010250.000 300.000

1.3.4 1
2018

1
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2019

Набавка се спроводи ради уређења пословцних просторија и изливања и одржавања стаза.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.
интерни број поступка: 1013-1/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услкађивање са буџетом општине Жабаљ.

Грађевински радови1.099.000
1. Уређење пословних просторија600.000

2. Изливање и одржавање стаза499.000

По годинама: 
2018-1.099.000

Грађевински радови
1. Уређење пословних просторија

2. Изливање и одржавање стаза

ОРН:
45000000    

5321200600.000 720.000
5321920-П2499.000 598.800
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Место и датум: М.П.

РАДОМИР ЗЛОКОЛИЦА

Овлашћено лице:

Радомир Злоколица

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 22.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.12.2017
Услед нових потреба Наручиоца, Наручилац мења план јавних набавки,  додаје нови поступак јавне набавке, услед додељивања нових делатности од Општинске управе
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