
План набавки за 2018. годину 
Градоначелник града Пожаревца

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018. годину 31.1.2018

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

8.632.031

са ПДВ-ом

2018 8.632.031

добра 2.916.666

1.1.1 1
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Набавка се спроводи за потребе снабдевања бифеа за потребе Градоначелника и Градског већа-репрезентације.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Репрезентација-бифе750.000

По годинама: 
2018-750.000

Репрезентација-бифе

ОРН:
15831000    
15860000    
15911000    

15980000    

423711750.000 900.000

1.1.2 10
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Набавка се спроводи за потребе набавке роковника, блокова, оловака, а за потребе репрезентације.
Процењена вредност је утврђена на основа анализе цена из претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Репрезентација1.500.000

По годинама: 
2018-1.500.000

Репрезентација

ОРН:
22817000    
22851000    
30192121    

30192125    
30196200    

4237111.500.000 1.800.000

1.1.3 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и снабдевања горивом службених возила
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње у  претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка бензина666.666

По годинама: 
2018-666.666

Набавка бензина

ОРН:
09132100    
09134220    

426411666.666 800.000

услуге 5.715.365
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1.2.1 1
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Набавка се спроводи по усвојеном протоколу органа Градоначелника и Градског већа.
Процена вредности је утврђена на основу потрошње и анализе цена из уговора из претходнe 3 године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Угоститељске услуге1.166.666
1. кетеринг

2. организовање свечаних ручкова

По годинама: 
2018-1.166.666

Угоститељске услуге
1. кетеринг

2. организовање свечаних ручкова

ОРН:
55300000    

4236211.166.666 1.400.000

1.2.2 1
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Послови су постојећом систематизацијом предвиђени, али не постоји довољан број извршилаца који су у радном односу.
Процена вредности је утврђена на основу цене рада за одређени степен стручне спреме.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале опште услуге
- уговори о делу
1.298.701

По годинама: 
2018-1.298.701

Остале опште услуге
- уговори о делу

ОРН:
79610000    

4239111.298.701 2.000.000

1.2.3 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Потреба информисања грађана о раду Градоначелника града Пожаревца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медијске услуге радија и телевизије1.666.666

По годинама: 
2018-1.666.666

Медијске услуге радија и телевизије

ОРН:
92200000    

4234411.666.666 2.000.000

1.2.4 1
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Потреба информисања грађана о раду Градоначелника града Пожаревца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходнe 3 године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале медијске услуге833.333

По годинама: 
2018-833.333

Остале медијске услуге

ОРН:
92400000    

423449833.333 1.000.000

1.2.5 2
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Средства су планирана за финансирање  рекламних кампања које организује град.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге рекламе и пропаганде416.666

По годинама: 
2018-416.666

Услуге рекламе и пропаганде

ОРН:
    QA06

423431416.666 500.000

1.2.6 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Набавка се спроводи за потребе смештаја гостију који долазе у посету граду приликом одржавања различитих манифестација.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге преноћишта333.333

По годинама: 
2018-333.333

Услуге преноћишта

ОРН:
55270000    

423621333.333 400.000
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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

3.501.467

са ПДВ-ом

2018 3.501.467

добра 999.999добра 999.999

2.1.1 1
2018

2
2018

39.2. 12
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године, а процена вредности на основу анализе цена из уговора из 
претходнe 3 године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал166.666

По годинама: 
2018-166.666

Канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    

426111166.666 200.000

2.1.2 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

Средства су планирана за куповину пригодних поклона приликом званичних и незваничних посета функционера.
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње у  претходнe 3 године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.*; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сувенири са обележјем града Пожаревца333.333

По годинама: 
2018-333.333

Сувенири са обележјем града Пожаревца

ОРН:
39298400    

423712333.333 400.000

2.1.3 2
2018

2
2018

39.2. 12
2018

Средства су планирана за куповину пригодних поклона приликом званичних и незваничних посета функционера.
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње у  претходнe 3 године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.*; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Цвеће250.000

По годинама: 
2018-250.000

Цвеће

ОРН:
03121210    

423712250.000 300.000

2.1.4 2
2018

2
2018

39.2. 12
2018

Средства су планирана за куповину пригодних поклона приликом званичних и незваничних посета функционера.
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње у  претходнe 3 године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.*; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Пиће125.000

По годинама: 
2018-125.000

Пиће

ОРН:
15911000    
15930000    

423712125.000 150.000
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2.1.5 2
2018

2
2018

39.2. 12
2018

Средства су планирана за куповину пригодних поклона приликом званичних и незваничних посета функционера.
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње у  претходнe 3 године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.*; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поклони (књиге, слике, футроле,..)125.000

По годинама: 
2018-125.000

Поклони (књиге, слике, футроле,..)

ОРН:
18530000    

423712125.000 150.000

услуге 2.501.468услуге 2.501.468

2.2.1 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

Средства су планирана за објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу службених гласила РС и база прописа и у локалним штампаним 
гласилима.
Процена вредности је утврђена на основу цена плаћених огласа у претходнe 3 године.
интерни број поступка: 1; Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог 
закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Објављивање тендера и информативних 
огласа
491.666

По годинама: 
2018-491.666

Објављивање тендера и информативних 
огласа

ОРН:
79341200    

423432491.666 590.000

2.2.2 1
2018

1
2018

7.1.12) 12
2018

Послови су неопходни за функционисање кабинета Градоначелника, али не постоји довољан број извршилаца који су у радном односу.
Процена вредности је утврђена на основу цене рада за одређени степен стручне спреме.
Образложење основаности: заснивање радног односа и закључивање уговора о обављању привремених и повремених послова; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале опште услуге
- уговор о ПП пословима
1.176.470

По годинама: 
2018-1.176.470

Остале опште услуге
- уговор о ПП пословима

ОРН:
79610000    

4239111.176.470 2.000.000

2.2.3 1
2018

1
2018

7.1.10) 12
2018

Потреба информисања грађана о раду Градоначелника града Пожаревца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.
Образложење основаности: куповина, развој, продукција или копродукција радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма;; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге информисања јавности166.666

По годинама: 
2018-166.666

Услуге информисања јавности

ОРН:
92200000    

423421166.666 200.000

2.2.4 2
2018

2
2018

39.2. 12
2018

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Електронске новине416.666

По годинама: 
2018-416.666

Електронске новине

ОРН:
64216200    

423421416.666 500.000

2.2.5 1
2018

2
2018

39.2. 12
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге штампања билтена250.000

По годинама: 
2018-250.000

Услуге штампања билтена

ОРН:
79820000    

423411250.000 300.000
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Место и датум:

М.П.

Бане Спасовић

Овлашћено лице:

Биљана Кочи

Одговорно лице:
_______________________________
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