
План набавки за 2020. годину 
Градска управа града Пожаревца

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2020. годину 10.1.2020.

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

935.219.780

са ПДВ-ом

2020 804.966.584

2021 132.193.073

2022 6.000.000

добра 171.945.749

1.1.1 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2021

Набавка је неопходна за несметано функционисање Градске управе и обављања редовних активности прописаних законом.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и потрошње електричне енергије у претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка електричне енергије10.000.000

По годинама: 
2020-8.000.000

2021-2.000.000

Набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

42121110.000.000 12.000.000

1.1.2 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

Набавка се спроводи за потребе репрезентације
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Репрезентација-бифе666.666

По годинама: 
2020-604.166

2021-62.500

Репрезентација-бифе

ОРН:
15831000    

15860000    
15911000    
15980000    

423711666.666 800.000

1.1.3 7
2020

8
2020

отворени 
поступак

9
2020

Набавка се спроводи у циљу пружања помоћи родитељима чија деца полазе у основну школу.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена у претходнe 3 године узимајући у обзир и просечан број деце која ће бити уписана у први 
разред

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Пакети за ђаке прваке833.333

По годинама: 
2020-833.333

Пакети за ђаке прваке

ОРН:
22815000    

39292300    
39292400    
39292500    

423712833.333 1.000.000
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1.1.4 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2021

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у 
складу са новом систематизацијом.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Канцеларијски материјал5.000.000

По годинама: 
2020-3.750.000

2021-1.250.000

Канцеларијски материјал

ОРН:

30192000    

4261113.750.000 4.500.000

1.1.5 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и снабдевања горивом службених возила као и куповине горива за 
потребе рада агрегата.
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње и  цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка бензина и дизел горива2.983.333

По годинама: 
2020-2.916.666

Набавка бензина и дизел горива

ОРН:
09132100    

09134200    

4264112.916.666 3.500.000
42641266.666 80.000

1.1.6 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

Набавка је неопходна за потребе одржавања хигијене службених просторија (тоалета, бифеа…).
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње и цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих 
понуђача преко интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

1. Хемијска средства за чишћење
2. Инвентар за одржавање хигијене
575.000

По годинама: 
2020-583.333

1. Хемијска средства за чишћење
2. Инвентар за одржавање хигијене

ОРН:
39830000    

426811491.666 590.000
42681283.333 100.000

1.1.7 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Опремање радног простора канцеларијским намештајем, на основу исказаних потреба запослених.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 годинеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Намештај964.841

По годинама: 
2020-964.841

Намештај

ОРН:
39100000    

512211964.841 1.157.810

1.1.8 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Опремање одећом за рад одређених категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу одређене 
области деловања (летња и зимска униформа за комуналну полицију).
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Униформа за комуналну полицију791.666

По годинама: 
2020-791.666

Униформа за комуналну полицију

ОРН:
18100000    

426123791.666 950.000

1.1.9 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи у циљу прибављања легалних лиценци за оперативни систем и софтвер.
Процена вредности је утврђена на основу испитивања тржишта и кретања цена за ову врсту добара.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка лиценци за софтвер3.214.459

По годинама: 
2020-3.231.125

Набавка лиценци за софтвер

ОРН:
48600000    

5151923.231.125 3.877.351
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1.1.10 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи у циљу реализације активности из Локалног акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја жена града 
Пожаревца 2019-2021. година
Процењена вредност је утврђена на основу предлога стручних служби.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Поклони - Локални акциони план за родну 
равноправност и унапређење положаја жена 
града Пожаревца 2019-2021. година

291.666

По годинама: 
2020-291.666

Поклони - Локални акциони план за родну 
равноправност и унапређење положаја жена 
града Пожаревца 2019-2021. година

ОРН:
18530000    

423712291.666 350.000

1.1.11 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2021

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у 
складу са новом систематизацијом.
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:

Тонери за штампаче4.583.333

По годинама: 
2020-2.666.666

2021-1.916.666

Тонери за штампаче

ОРН:
30125110    

4261914.583.333 5.500.000

1.1.12 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка дечијих аутоседишта2.083.333

По годинама: 
2020-2.083.333

Набавка дечијих аутоседишта

ОРН:
34370000    

4269193.938.380 4.726.056

1.1.13 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2021

Набавка се спроводи за потребе снабдевања црпних станица електричном енергијом као и јавне расвете у граду.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије
-црпне станице
-јавна расвета

71.458.333

По годинама: 
2020-71.458.333

Набавка електричне енергије
-црпне станице
-јавна расвета

ОРН:
09310000    

421211625.000 750.000
42121170.833.333 85.000.000

1.1.14 7
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Опремање одећом за рад одређених категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу одређене 
области деловања (обезбеђење).
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Службена одећа за обезбеђење183.333

По годинама: 
2020-183.333

Службена одећа за обезбеђење

ОРН:
18222000    

426122183.333 220.000

1.1.15 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

У циљу обезбеђења несметаног информационог система наручиоца неопходно је извршити набавку
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Лиценце за Microsoft софтвер са каловима416.666

По годинама: 
2020-416.666

Лиценце за Microsoft софтвер са каловима

ОРН:
72212218    

515192416.666 500.000
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1.1.16 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

У циљу обезбеђења несметаног информационог система наручиоца неопходно је извршити набавку
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Лиценце за Autodesk 3D Map666.666

По годинама: 
2020-666.666

Лиценце за Autodesk 3D Map

ОРН:
72212218    

515192666.666 800.000

1.1.17 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Нбавка се спроводи у циљу реализације Програма унапређења безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка два аутомобила за потребе 
саобраћајне полиције
2.333.333

По годинама: 
2020-2.333.333

Набавка два аутомобила за потребе 
саобраћајне полиције

ОРН:
34110000    

5121112.333.333 2.800.000

1.1.18 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Опремање одећом за рад одређених категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу одређене 
области деловања (протокол).
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Службена одећа за протокол кабинета 
Градоначелника
225.000

По годинама: 
2020-225.000

Службена одећа за протокол кабинета 
Градоначелника

ОРН:
18222000    

426122225.000 270.000

1.1.19 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2019. годину на коју је сагласност дало  
Министарства заштите животне средине (број 401-00-01395/2018-02 од 11.12.2018. године) опредељена су средства за ову намену. Набавка се 
спроводи у циљу заштите животне средине и здравља становника града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка промо ЕКО торби са услугом 
штампе - 11000 комада
2.083.333

По годинама: 
2020-2.083.333

Набавка промо ЕКО торби са услугом 
штампе - 11000 комада

ОРН:
18939000    

4265912.083.333 2.500.000

1.1.20 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи за потребе репрезентације.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Репрезентација-Савет за бригу о старим 
лицима и обележавање Дана борбе против 
"Беле куге"

25.000

По годинама: 
2020-25.000

Репрезентација-Савет за бригу о старим 
лицима и обележавање Дана борбе против 
"Беле куге"

42371125.000 30.000

1.1.21 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

15860000
Набавка се спроводи за потребе репрезентације.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Репрезентација-Буџетски фонд за 
пољопривреду и рурални развој
125.000

По годинама: 
2020-125.000

Репрезентација-Буџетски фонд за 
пољопривреду и рурални развој

423711125.000 150.000
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1.1.22 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи за потребе репрезентације.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Репрезентација-Програм унапређења 
безбедности саобраћаја
125.000

По годинама: 
2020-125.000

Репрезентација-Програм унапређења 
безбедности саобраћаја

42371183.333 100.000
42371141.666 50.000

1.1.23 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи за потребе репрезентације.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 годинеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Репрезентација-Пројекат "Унапређење 
приступачности локалном тржишту рада за 
Роме из Костолца"

229.200

По годинама: 
2020-229.200

Репрезентација-Пројекат "Унапређење 
приступачности локалном тржишту рада за 
Роме из Костолца"

423711229.200 229.200

1.1.24 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу одређене области деловања (служба инвестиција...).
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Службене јакне за Службу инвестиција137.500

По годинама: 
2020-137.500

Службене јакне за Службу инвестиција

ОРН:
18223200    

426122137.500 165.000

1.1.25 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Набавка се спроводи у циљу набавке поклон пакета за новорођене бебе.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Поклон пакети за новорођене бебе4.583.333

По годинама: 
2020-4.583.333

Поклон пакети за новорођене бебе

ОРН:
18411000    

4237124.583.333 5.500.000

1.1.26 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Набавка се спроводи јер је због старости и исправности рачунара у Градској управа града Пожаревца потребно хитно променити већи број 
рачунара и то првенсгтвено оних на којим асе користи електронски сервис "е-управа".
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка информатичке опреме (3 лаптопа, 
пројектор, платно, мултифункционални 
штампач) за потребе саобраћајне полиције

404.711

По годинама: 
2020-404.711

Набавка информатичке опреме (3 лаптопа, 
пројектор, платно, мултифункционални 
штампач) за потребе саобраћајне полиције

ОРН:
30213000    

512221404.711 485.654

1.1.27 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Рачунарска опрема-кућиште за ГИС83.333

По годинама: 
2020-833.333

Рачунарска опрема-кућиште за ГИС

ОРН:
30230000    

51222183.333 100.000
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1.1.28 8
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

На планирани износ не зарачунава се порез на додату вредност, сходно члану 27. Правилника о начину и поступку остваривања пореских 
ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (,,Службени гласник РС'', бр.120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 
104/18 и 16/19).
Набавка се спроводи у циљу реализације Пројекта  "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у 
Пожаревцу и Великом Градишту“.

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Репрезентација-
Пројекат "Унапређење предуслова за 
коришћење локалних социо-економских 
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и 
Великом Градишту"

463.200

По годинама: 
2020-463.200

Репрезентација-
Пројекат "Унапређење предуслова за 
коришћење локалних социо-економских 
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и 
Великом Градишту"

423711463.200 463.200

1.1.29 8
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Реализација пројекта "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"Разлог и оправданост набавке:

Бензин-Пројекат "Унапређење 
приступачности локалном тржишту рада за 
Роме из Костолца"

84.626

По годинама: 
2020-84.626

Бензин-Пројекат "Унапређење 
приступачности локалном тржишту рада за 
Роме из Костолца"

ОРН:
09132000    

42641184.626 84.626

1.1.30 12
2020

1
2021

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

Ребалансом 2 буџета града Пожаревца обезбеђена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Уградња, монтирање и обезбеђивање 
аутоматске метеоролошке станице
3.155.000

По годинама: 
2020-3.155.000

Уградња, монтирање и обезбеђивање 
аутоматске метеоролошке станице

ОРН:
38127000    

5124113.155.000 3.786.000

1.1.31 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Репрезентација-Пројекат "Подстицање 
инклузивног социо економског развоја кроз 
подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

183.520

По годинама: 
2020-183.520

Репрезентација-Пројекат "Подстицање 
инклузивног социо економског развоја кроз 
подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

423711183.520 183.520

1.1.32 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Реализација пројекта  "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома".Разлог и оправданост набавке:

Бензин-Пројекат "Подстицање инклузивног 
социо економског развоја кроз подстицање 
предузетништва и запошљавања Рома"

90.000

По годинама: 
2020-90.000

Бензин-Пројекат "Подстицање инклузивног 
социо економског развоја кроз подстицање 
предузетништва и запошљавања Рома"

ОРН:
09132000    

42641190.000 90.000

1.1.33 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Кленовник
1.151.805

По годинама: 
2020-1.151.805

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Кленовник

ОРН:
34928000    

5128111.151.805 1.382.166
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1.1.34 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Ћириковац
1.535.761

По годинама: 
2020-1.535.761

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Ћириковац

ОРН:
34928000    

5128111.535.761 1.842.914

1.1.35 3
2020

3
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Маљуревац
1.183.042

По годинама: 
2020-1.183.042

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Маљуревац

ОРН:
34928000    

5128111.183.042 1.419.651

1.1.36 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Бубушинац
1.505.283

По годинама: 
2020-1.505.283

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Бубушинац

ОРН:
34928000    

5128111.505.283 1.806.340

1.1.37 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Брадарац
1.340.507

По годинама: 
2020-1.340.507

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Брадарац

ОРН:
34928000    

5128111.340.507 1.608.609

1.1.38 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Пољана
1.360.638

По годинама: 
2020-1.360.638

Реализација пројекта "Уређење зона 
школа" - Пољана

ОРН:
34928000    

5128111.360.638 1.632.766

1.1.39 3
2020

3
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Трњане
1.250.000

По годинама: 
2020-1.250.000

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Трњане

ОРН:
34928000    

5128111.250.000 1.500.000
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1.1.40 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Братинац
1.083.333

По годинама: 
2020-1.083.333

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Братинац

ОРН:
34928000    

5128111.083.333 1.300.000

1.1.41 3
2020

3
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Дрмно
1.333.333

По годинама: 
2020-1.333.333

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Дрмно

ОРН:
34928000    

5128111.333.333 1.600.000

1.1.42 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Пругово
1.333.333

По годинама: 
2020-1.333.333

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Пругово

ОРН:
34928000    

5128111.333.333 1.600.000

1.1.43 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Берање
291.666

По годинама: 
2020-291.666

Реализација Пројекта уређење зона школа - 
Берање

ОРН:
34928000    

512811291.666 350.000

1.1.44 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација Пројекта техничког регулисања 
саобраћаја за уличну мрежу града 
Пожаревца-део који обухвата улице: 
Кучевачка, Жагубичка, Црнотравска, 
Лесковачка, 4. јула, Пиротска и Цинцар Јанка

500.000

По годинама: 
2020-500.000

Реализација Пројекта техничког регулисања 
саобраћаја за уличну мрежу града 
Пожаревца-део који обухвата улице: 
Кучевачка, Жагубичка, Црнотравска, 
Лесковачка, 4. јула, Пиротска и Цинцар Јанка

ОРН:
34928000    

512811500.000 600.000

1.1.45 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација Пројекта техничког регулисања 
саобраћаја за уличну мрежу града 
Пожаревца-део који обухвата улице: 
Делиградска, Прилепска и Скопљанска

416.666

По годинама: 
2020-416.666

Реализација Пројекта техничког регулисања 
саобраћаја за уличну мрежу града 
Пожаревца-део који обухвата улице: 
Делиградска, Прилепска и Скопљанска

ОРН:
34928000    

512811416.666 500.000
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1.1.46 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација Пројекта техничког регулисања 
саобраћаја за уличну мрежу града 
Пожаревца-део који обухвата улице: 
Книћанинова, Тршћанска, Сремска, 
Угљешина, Југовићева и Станоја Главаша

583.333

По годинама: 
2020-583.333

Реализација Пројекта техничког регулисања 
саобраћаја за уличну мрежу града 
Пожаревца-део који обухвата улице: 
Книћанинова, Тршћанска, Сремска, 
Угљешина, Југовићева и Станоја Главаша

ОРН:
34928000    

512811583.333 700.000

1.1.47 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

"остали материјали за посебне намене - 
учешће Савета у опремању школа и 
предшколских установасредствима и 
опремом за унапређење саобраћајног 
образовања и васпитања"

583.333

По годинама: 
2020-583.333

"остали материјали за посебне намене - 
учешће Савета у опремању школа и 
предшколских установасредствима и 
опремом за унапређење саобраћајног 
образовања и васпитања"

ОРН:
34928000    

512811583.333 700.000

1.1.48 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

5
2020

На планирани износ не зарачунава се порез на додату вредност, сходно члану 27. Правилника о начину и поступку остваривања пореских 
ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (,,Службени гласник РС'',бр. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 
104/18 и 16/19).
Набавка се спроводи за потребе реализације пројекта " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"-опрема за угоститељство.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Опрема за угоститељство-Пројекат: " 
Подстицање инклузивног социо економског 
развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

6.000.000

По годинама: 
2020-6.000.000

Опрема за угоститељство-Пројекат: " 
Подстицање инклузивног социо економског 
развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

512252600.000 600.000
5122525.400.000 5.400.000

1.1.49 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

6
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка опреме за мерење квалитета 
ваздуха
17.500.000

По годинама: 
2020-1.750.000

Набавка опреме за мерење квалитета 
ваздуха

ОРН:
38433200    

51241117.500.000 21.000.000

1.1.50 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Куповина опреме за рад Савета - набавка 
лап-топа- рачунарска опрема (Програм 
унапређења безбедности саобраћаја)"

83.333

По годинама: 
2020-83.333

Куповина опреме за рад Савета - набавка 
лап-топа- рачунарска опрема (Програм 
унапређења безбедности саобраћаја)"

ОРН:
30230000    

51222183.333 100.000
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1.1.51 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

6
2020

Набавка се спроводи у циљу реализације пројекта " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома".

Разлог и оправданост набавке:

Опрема за производњу-Пројекат: " 
Подстицање инклузивног социо економског 
развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

7.200.000

По годинама: 
2020-720.000

Опрема за производњу-Пројекат: " 
Подстицање инклузивног социо економског 
развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

5129111.200.000 1.200.000
5129116.000.000 6.000.000

1.1.52 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

6
2020

Набавка се спроводи у циљу повећања безбедности грађана.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка опреме система видео надзора 
града Пожаревца
6.666.666

По годинама: 
2020-6.666.666

Набавка опреме система видео надзора 
града Пожаревца

ОРН:
32323500    

5128116.666.666 80.000.000

услуге 337.917.787

1.2.1 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

Одржавање хигијене пословниг просторија у циљу заштите  здравља запослених и странака.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге одржавања хигијене пословних 
просторија
4.000.000

По годинама: 
2020-2.252.800

2021-1.747.200

Услуге одржавања хигијене пословних 
просторија

ОРН:
90910000    

4213251.980.000 2.376.000
4213251.353.333 1.624.000

1.2.2 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

Набавка је неопходна за несметано функционисање наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње и цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Телефон, телекс и телефакс1.083.333

По годинама: 
2020-1.083.333

Телефон, телекс и телефакс

ОРН:
64211000    

4214111.083.333 1.300.000

1.2.3 1
2020

1
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2021

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање зграде, возила, запослених и опреме.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге осигурања1.710.952

По годинама: 
2020-1.710.952

Услуге осигурања

ОРН:
66512100    

66514110    
66515200    

421511380.952 400.000
421512628.571 660.000

421513571.428 600.000
421521130.000 130.000

1.2.4 2
2020

2
2020

отворени 
поступак

3
2021

Превоз ученика у основном образовању је обавеза која произлази из Закона, превоз ученика у средњем образовању произлази из Одлуке града и 
има за сврху помоћ родитељима због тешке материјалне ситуације, превоз ученика са сметњама у развоју има за сврху помоћ родитељима и деци 
са сметњама у развоју.
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:

1. Превоз ученика у основном образовању
2. Превоз ученика у средњем образовању
45.727.272

По годинама: 
2020-37.545.454

2021-8.181.818

1. Превоз ученика у основном образовању
2. Превоз ученика у средњем образовању

ОРН:
60130000    

47271838.909.090 42.800.000
4727186.818.181 7.500.000
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1.2.5 5
2020

6
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

6
2021

Редовно одржавање софтвера и рачунара за потребе несметаног функционисања наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: ко због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања софтвера1.541.666

По годинама: 
2020-730.407

2021-811.259

Услуге одржавања софтвера

ОРН:
72267100    

423212125.000 150.000
423212833.333 1.000.000

423212583.333 700.000

1.2.6 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Набавка се спроводи у циљу штампања решења о утврђивању пореза на имовину за потребе Одељења локалне пореске администрације..
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге масовне штампе491.666

По годинама: 
2020-491.666

Услуге масовне штампе

ОРН:
79820000    

423411491.666 590.000

1.2.7 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
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:

Услуге штампања билтена891.666
1

По годинама: 
2020-891.666

Услуге штампања билтена
1

ОРН:
79820000    

423411666.666 800.000
42341141.666 50.000

423411125.000 150.000
42341141.666 50.000
42341116.666 20.000

1.2.8 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка се спроводи по усвојеном протоколу органа управе.
Процена вредности је утврђена на основу потрошње и анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Угоститељске услуге - обележавање 8. 
марта, међународног Дана жена
250.000

По годинама: 
2020-250.000

Угоститељске услуге - обележавање 8. 
марта, међународног Дана жена

ОРН:
55300000    

423621250.000 300.000

1.2.9 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

2
2021

Одлуком одбора поверилаца стечајног дужника Предузећа у друштвеној својини „ФАБРИКА ШЕЋЕРА“са п.о. у стечају из Пожаревца дата је 
сагласност за продају имовинске целине бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 понуђачу граду Пожаревцу. Закључење и овера свих 11 уговора 
обављени су 02.12.2015. године код јавног бележника Чедомира Марјановића у Пожаревцу.
 Уговором о купопродаји имовинске целине број 1 поред земљишта обухваћени су и грађевински објекти (55 објеката), као и постројење и опрема 
за производњу и залихе материјалних резервних делова и ситног инвентара. 
Предаја у државину  предметне имовине обављена је дана 16. децембра 2015. године.
Како је закључењем уговора град Пожаревац преузео и одговорност за сву  наведену имовину, у циљу заштите и очувања исте неопходно је било 
да у што краћем року ангажује извршиоца ради пружања услуге физичко – техничког обезбеђења овог  објекта  давањем обезбеђења свакодневно 
и континуирано, 24 сата дневно, 7 дана у недељи, укључујући и државне празнике.
Процена вредности је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге физичког обезбеђења  објекта  и 
имовине коју је Град Пожаревац купио од 
Предузећа у друштвеној својини „ФАБРИКА 
ШЕЋЕРА“са п.о. у стечају из Пожаревца ул. 
Ђуре Ђаковића бб

5.110.000

По годинама: 
2020-4.513.264

2021-596.736

Услуге физичког обезбеђења  објекта  и 
имовине коју је Град Пожаревац купио од 
Предузећа у друштвеној својини „ФАБРИКА 
ШЕЋЕРА“са п.о. у стечају из Пожаревца ул. 
Ђуре Ђаковића бб

ОРН:
79710000    

4213235.110.000 6.132.000
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1.2.10 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

Набавка је неопходна због поправке и одржавања постојећих возила која су због вишегодишње експлоатације склона кваровима.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Механичке поправке1.000.000

По годинама: 
2020-250.000

2021-750.000

Механичке поправке

ОРН:

50112200    

4252111.000.000 1.200.000

1.2.11 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Набавка се спроводи у циљу екстерне ревизије финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Пожаревца за 
2016. годину, а обавеза вршења ревизије прописана је чланом 97. став 4. Закона о буџетском систему.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 годинеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге ревизије500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуге ревизије

ОРН:
79212300    

423511500.000 600.000

1.2.12 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

7
2021

У циљу заштите објеката на хиподрому који су реконструисани у 2017. години неопходно је спровести набавку за избор вршиоца услуге физичког 
обезбеђења објеката на Хиподрому, ул. Илије Гојковића бб.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге физичког обезбеђења објеката на 
Хиподрому, ул. Илије Гојковића бб
2.555.000

По годинама: 
2020-759.752

2021-1.795.248

Услуге физичког обезбеђења објеката на 
Хиподрому, ул. Илије Гојковића бб

ОРН:
79710000    

4213232.555.000 3.066.000

1.2.13 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2020

Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2020. годину на коју је сагласност дало  
Министарства заштите животне средине (број 401-00-1381/2019-02 од 17.12.2019. године) опредељена су средства за ову намену. Набавка се 
спроводи у циљу заштите животне средине и здравља становника града Пожаревца.Набавка се спроводи у циљу несметаног функционисања 
система за одношење отпадних вода.
Процењена вредност је утврђена  анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Редовно чишћење и одржавање кишне 
канализације, сливника, сливничких 
решетки, таложнице и црпних станица на 
територији Пожаревца и Костолца

17.000.000

По годинама: 
2020-17.000.000

Редовно чишћење и одржавање кишне 
канализације, сливника, сливничких 
решетки, таложнице и црпних станица на 
територији Пожаревца и Костолца

ОРН:
90470000    

42131117.000.000 20.400.000

1.2.14 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи ради редовног одржавања јавне расвете у Граду и приградским насељима
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање јавне и канделаберске расвете у 
Пожаревцу и Костолцу са селима
22.891.520

По годинама: 
2020-22.891.520

Одржавање јавне и канделаберске расвете у 
Пожаревцу и Костолцу са селима

ОРН:
50232100    

42519122.891.520 27.469.824

1.2.15 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради редовног одржавања фонтана и њиховог несметаног функционисања
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање фонтана у Пожаревцу и 
Костолцу
870.400

По годинама: 
2020-870.400

Одржавање фонтана у Пожаревцу и 
Костолцу

ОРН:
50511100    

425191870.400 1.044.480
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1.2.16 7
2020

8
2020

отворени 
поступак

3
2021

Набавка се спроводи ради текућег одржавања градских улица у зимском периоду.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Зимско одржавање улица36.942.863

По годинама: 
2020-6.000.000

2021-30.942.863

Зимско одржавање улица

ОРН:
45233141    

42519134.063.775 40.876.530

1.2.17 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради исправног функционисања семафорске сигнализације у граду и ради безбедности саобраћаја
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање семафора3.230.000

По годинама: 
2020-3.230.000

Одржавање семафора

ОРН:
50232000    

4251913.230.000 3.876.000

1.2.18 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи ради исправног функционисања саобраћајне сигнализације и због безбедности учесника у саобраћају
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације
9.163.079

По годинама: 
2020-9.163.079

Одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације

ОРН:
50232200    

4251919.163.079 10.995.695

1.2.19 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради несметаног функционисања и безбедности дечијих игралишта у Граду Пожаревцу и градској општини Костолац
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање и замена оштећених мобилијара 
у Пожаревцу и Костолцу
1.275.000

По годинама: 
2020-1.275.000

Одржавање и замена оштећених мобилијара 
у Пожаревцу и Костолцу

ОРН:
50870000    

4252911.275.000 1.530.000

1.2.20 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2020. годину на коју је сагласност дало  
Министарства заштите животне средине (број 401-00-1381/2019-02 од 17.12.2019. године) опредељена су средства за ову намену. Набавка се 
спроводи у циљу заштите животне средине и здравља становника града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Систематско уклањање амброзије на 
територији Града Пожаревца у 2020.години
4.545.454

По годинама: 
2020-4.545.454

Систематско уклањање амброзије на 
територији Града Пожаревца у 2020.години

ОРН:
77312100    

4246114.545.454 5.000.000

1.2.21 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

6
2020

Набавка се спроводи ради довођења у функционално стање објекта у власништву Града.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројекта за извођење (ПЗИ) 
пренамене, реконструкције и адаптације 
објекта "Старе касарне"

333.333

По годинама: 
2020-333.333

Израда пројекта за извођење (ПЗИ) 
пренамене, реконструкције и адаптације 
објекта "Старе касарне"

ОРН:
71250000    

511451333.333 400.000

1.2.22 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Набавка је неопходна за обезбеђење извршиоца услуга стручног надзора над извођењем радова и вршењем услуга.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Екстерни стручни надзор16.666.666

По годинама: 
2020-16.666.666

Екстерни стручни надзор

ОРН:
79714000    

51144116.666.666 20.000.000
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1.2.23 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге штампања публикација-Пројекат 
"Унапређење приступачности локалном 
тржишту рада за Роме из Костолца"

176.305

По годинама: 
2020-176.305

Услуге штампања публикација-Пројекат 
"Унапређење приступачности локалном 
тржишту рада за Роме из Костолца"

ОРН:
79820000    

423413176.305 176.305

1.2.24 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге штампања билтена - Локални 
акциони план за родну равноправност
166.666

По годинама: 
2020-166.666

Услуге штампања билтена - Локални 
акциони план за родну равноправност

ОРН:
79810000    

423411166.666 200.000

1.2.25 9
2020

10
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

10
2020

Средства су планирана за потребе плаћања организовања концерта поводом обележавања 15. октобра-Дана ослобођења града..
Процена вредности је утврђена на основу испитивања тржишта.
ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања концерта700.000

По годинама: 
2020-700.000

Услуге одржавања концерта

ОРН:
92312130    

424221700.000 840.000

1.2.26 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

7
2021

У циљу заштите објеката неопходно је спровести набавку за избор вршиоца услуге физичког обезбеђења Спомен парка "Чачалица".
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге физичко-техничког обезбеђења 
Спомен парка "Чачалица"
2.555.000

По годинама: 
2020-950.456

2021-1.604.544

Услуге физичко-техничког обезбеђења 
Спомен парка "Чачалица"

ОРН:
79710000    

4213232.555.000 3.066.000

1.2.27 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

8
2020

Набавка се спроводи у циљу избора пружаоца услуге за израду пројектне документације за Дневни борава за стара лица.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројектне документације за Дневни 
боравак за стара лица
3.333.333

По годинама: 
2020-3.333.333

Израда пројектне документације за Дневни 
боравак за стара лица

ОРН:
71242000    

5114513.333.333 4.000.000

1.2.28 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

8
2020

Набавка се спроводи у циљу израде идејног пројеката, пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат извођења затвореног базена71320000
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројектне документације за изградњу 
затвореног базена у Пожаревцу (ИДР, ПГД и 
ПЗИ) са идејним пројектом за уређење 
комплекса "Спорски центар"

7.500.000

По годинама: 
2020-7.500.000

Израда пројектне документације за изградњу 
затвореног базена у Пожаревцу (ИДР, ПГД и 
ПЗИ) са идејним пројектом за уређење 
комплекса "Спорски центар"

ОРН:
71320000    

5114317.500.000 9.000.000
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1.2.30 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Набавка се спроводи за потребе израде пројекта који ће послужити као основа за извођење радова
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Усаглашавање постојеће пројектне 
документације за фекалну и кишну 
канализацију

250.000

По годинама: 
2020-250.000

Усаглашавање постојеће пројектне 
документације за фекалну и кишну 
канализацију

ОРН:
71320000    

511451250.000 300.000

1.2.32 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

У условима загађености животне средине и пораста броја оболелих од малигних обољења интерес је наручиоца да се у циљу превенције настанка
болести обезбеди лекарски преглед запослених.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Здравствени прегледи запослених1.666.666

По годинама: 
2020-1.666.666

Здравствени прегледи запослених

ОРН:
85100000    

4243111.666.666 2.000.000

1.2.33 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи по усвојеном протоколу органа управе.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Угоститељске услуге2.491.666
1. Угоститељске услуге-редовно500.000

2. Угоститељске услуге-прославе и 
обележавање празника

750.000

3. Угоститељске услуге-15.октобар500.000

4. Угоститељске услуге-Св.тројица491.666

5. Угоститељске услуге-Обележавање Дана 
радника у образовању

166.667

6. Угоститељске услуге-"Полицајац године и 
ватрогасац године"

83.333

По годинама: 
2020-2.491.666

Угоститељске услуге
1. Угоститељске услуге-редовно

2. Угоститељске услуге-прославе и 
обележавање празника
3. Угоститељске услуге-15.октобар

4. Угоститељске услуге-Св.тројица
5. Угоститељске услуге-Обележавање Дана 
радника у образовању
6. Угоститељске услуге-"Полицајац године и 
ватрогасац године"

ОРН:
55300000    

4236212.491.666 2.990.000

1.2.34 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

9
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројекта пешачко - бициклистичке 
стазе Пожаревац -Забела
1.306.510

По годинама: 
2020-1.306.510

Израда пројекта пешачко - бициклистичке 
стазе Пожаревац -Забела

ОРН:
71320000    

5114511.306.510 1.567.813

1.2.35 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројекта уређења зона школа у 
сеоским насељима на територији Града 
Пожаревца

2.916.666

По годинама: 
2020-2.916.666

Израда пројекта уређења зона школа у 
сеоским насељима на територији Града 
Пожаревца

ОРН:
71320000    

5114512.916.666 3.500.000
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1.2.36 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи по усвојеном протоколу органа управе.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Угоститељске услуге-Обележавање Дана 
борбе против "беле куге"
83.333

По годинама: 
2020-83.333

Угоститељске услуге-Обележавање Дана 
борбе против "беле куге"

ОРН:
55300000    

42362183.333 100.000

1.2.37 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи по усвојеном протоколу органа управе.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Угоститељске услуге - Савет за бригу о 
старим лицима
125.000

По годинама: 
2020-125.000

Угоститељске услуге - Савет за бригу о 
старим лицима

ОРН:
55300000    

423621125.000 150.000

1.2.38 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи по усвојеном протоколу органа управе.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Угоститељске услуге-Буџетски фонд за 
пољопривреду и рурални развој
118.205

По годинама: 
2020-118.205

Угоститељске услуге-Буџетски фонд за 
пољопривреду и рурални развој

ОРН:
55300000    

42362183.333 100.000
42362134.871 41.846

1.2.39 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради несметаног превоза мештана насеља Брежане са једне на другу обалу реке Мораве како би стигли до својих обрадивих 
површина.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Скела у Брежану5.048.320

По годинама: 
2020-5.048.320

Скела у Брежану

ОРН:
63720000    

4239115.048.320 6.057.984

1.2.40 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

Набавка је неопходна за обезбеђење извршиоца услуга стручног надзора над извођењем радова и вршењем услуга.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Вршење стручног надзора на извођењу 
радова на изградњи трансфер станице и 
рециклажног центра

4.000.000

По годинама: 
2020-4.000.000

Вршење стручног надзора на извођењу 
радова на изградњи трансфер станице и 
рециклажног центра

ОРН:
71521000    

5114414.000.000 4.800.000

1.2.41 8
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Ребалансом 1 буџета града Пожаревца за 2019. годину обезбеђена су средства за ову намену у циљу проширења Новог гробља у Пожаревцу.
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Извиђање и уклањање неексплодираних 
убојних средстава ради реализације прве 
фазе проширења "Новог гробља у 
Пожаревцу" површине од 8.000 м2

1.666.666

По годинама: 
2020-1.666.666

Извиђање и уклањање неексплодираних 
убојних средстава ради реализације прве 
фазе проширења "Новог гробља у 
Пожаревцу" површине од 8.000 м2

ОРН:
45112340    

4249111.666.666 2.000.000

1.2.42 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

11
2020

Ребалансом 1 буџета града Пожаревца обезбеђена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Пројекат реконструкције надвожњака у 
улици Боже Димитријевића
833.333

По годинама: 
2020-833.333

Пројекат реконструкције надвожњака у 
улици Боже Димитријевића

ОРН:
71320000    

511451833.333 1.000.000
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1.2.43 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

11
2020

Ребалансом 1 буџета града Пожаревца обезбеђена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Пројекат реконструкције надвожњака у 
улици Хајдук Вељковој
666.666

По годинама: 
2020-666.666

Пројекат реконструкције надвожњака у 
улици Хајдук Вељковој

ОРН:
71320000    

511451666.666 800.000

1.2.44 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

11
2020

Ребалансом 1 буџета града Пожаревца обезбеђена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројекта изградње моста код 
манастира Рукумија
2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Израда пројекта изградње моста код 
манастира Рукумија

ОРН:
71320000    

5114512.500.000 3.000.000

1.2.45 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2021

Набавка се спроводи за потребе израде пројектне документације за реконструкцију старе болнице.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројекта реконструкције старе 
болнице ЛОТ 1 И ЛОТ 2
45.833.333

По годинама: 
2020-45.833.333

Израда пројекта реконструкције старе 
болнице ЛОТ 1 И ЛОТ 2

ОРН:
71320000    

51145112.500.000 15.000.000
51145133.333.333 40.000.000

1.2.46 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

На планирани износ не зарачунава се порез на додату вредност, сходно члану 27. Правилника о начину и поступку остваривања пореских 
ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (,,Службени гласник РС'', бр.120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 
104/18 и 16/19).
Набавка се спроводи у циљу реализације Пројекта  "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у 
Пожаревцу и Великом Градишту“.

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге информисања јавности-Пројекат 
"Унапређење предуслова за коришћење 
локалних социо-економских потенцијала 
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"

192.000

По годинама: 
2020-192.000

Услуге информисања јавности-Пројекат 
"Унапређење предуслова за коришћење 
локалних социо-економских потенцијала 
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"

ОРН:
92220000    

423421192.000 192.000

1.2.47 8
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2020

На планирани износ не зарачунава се порез на додату вредност, сходно члану 27. Правилника о начину и поступку остваривања пореских 
ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (,,Службени гласник РС'', бр.120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 
104/18 и 16/19).
Набавка се спроводи у циљу реализације Пројекта  "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у 
Пожаревцу и Великом Градишту“.

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге штампања-
Пројекат "Унапређење предуслова за 
коришћење локалних социо-економских 
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и 
Великом Градишту"

600.000

По годинама: 
2020-600.000

Услуге штампања-
Пројекат "Унапређење предуслова за 
коришћење локалних социо-економских 
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и 
Великом Градишту"

ОРН:
79810000    

42341924.000 24.000
423419576.000 576.000

1.2.48 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Услуге штампања-Савет за бригу о старим 
лицима
83.333

По годинама: 
2020-83.333

Услуге штампања-Савет за бригу о старим 
лицима

ОРН:
79810000    

42341183.333 100.000
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1.2.49 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

Набавка се спроводи у циљу реализације пројекта Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца".Разлог и оправданост набавке:

Услуге информисања јавности- Пројекат 
"Унапређење приступачности локалном 
тржишту рада за Роме из Костолца"

27.281

По годинама: 
2020-27.281

Услуге информисања јавности- Пројекат 
"Унапређење приступачности локалном 
тржишту рада за Роме из Костолца"

ОРН:
92220000    

42342127.281 32.738

1.2.50 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

6
2020

Набавка се спроводи у циљу унапређења безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Пројекат пешачко-бициклистичке стазе 
Пожаревац-Љубичево
1.285.995

По годинама: 
2020-1.285.995

Пројекат пешачко-бициклистичке стазе 
Пожаревац-Љубичево

ОРН:
71320000    

5114511.285.995 1.543.194

1.2.51 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

6
2020

Набавка се спроводи у циљу унапређења безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Пројекат пешачко-бициклистичке стазе 
Лучица-Пољана поред државног пута 
Пожаревац-Жабари

892.238

По годинама: 
2020-892.238

Пројекат пешачко-бициклистичке стазе 
Лучица-Пољана поред државног пута 
Пожаревац-Жабари

ОРН:
71320000    

511451892.238 1.070.686

1.2.52 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2020

Усвојен Ребаланс 2 буџета града Пожаревца за 2019. годину
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Екстерни надзор за радове на 
реконструкцији просторне целине "Чикош"
833.333

По годинама: 
2020-833.333

Екстерни надзор за радове на 
реконструкцији просторне целине "Чикош"

ОРН:
71247000    

511441833.333 1.000.000

1.2.53 12
2020

1
2021

отворени 
поступак

5
2021

Ребалансом 2 буџета града Пожаревца обезбеђена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројектне документације за израду 
коловозних конструкција
4.914.200

По годинама: 
2020-4.914.200

Израда пројектне документације за израду 
коловозних конструкција

ОРН:
71320000    

5114514.914.200 5.897.040

1.2.54 12
2020

1
2021

отворени 
поступак

5
2021

Првом изменом и допуном Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2019. години на који је добијена 
сагласност Министарства рударства и енергетике број 310-02-01769/2019-02 од 13.11.2019. године опредељена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројектне документације фекалне и 
кишне канализације
1.892.083

По годинама: 
2020-1.892.083

Израда пројектне документације фекалне и 
кишне канализације

ОРН:
71320000    

5114511.892.083 2.270.500
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1.2.55 11
2020

1
2021

отворени 
поступак

4
2021

Набвака се спроводи у циљу модификације рада семафора на раскрсници Улице Јована Шербановића са Улицом Хајдук Вељкова и Улицом Стари 
корзо у Пожаревцу.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Извођење модификације рада семафора на 
раскрсници Улице Јована Шербановића са 
Улицом Хајдук Вељкова и Улицом Стари 
корзо у Пожаревцу

666.666

По годинама: 
2020-666.666

Извођење модификације рада семафора на 
раскрсници Улице Јована Шербановића са 
Улицом Хајдук Вељкова и Улицом Стари 
корзо у Пожаревцу

ОРН:
45316213    

511331666.666 800.000

1.2.56 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Реализација пројекта "Унапређење приступачности локалном тржишту рада а Роме из Костолца".Разлог и оправданост набавке:

Остале услуге штампања-Пројекат 
"Унапређење приступачности локалном 
тржишту рада за Роме из Костолца"

520.703

По годинама: 
2020-520.703

Остале услуге штампања-Пројекат 
"Унапређење приступачности локалном 
тржишту рада за Роме из Костолца"

ОРН:
79820000    

423419520.703 520.703

1.2.57 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Реализација пројекта "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома".Разлог и оправданост набавке:

Остале услуге штампања-Пројекат 
"Подстицање инклузивног социо економског 
развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

240.000

По годинама: 
2020-240.000

Остале услуге штампања-Пројекат 
"Подстицање инклузивног социо економског 
развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

ОРН:
79810000    

423419240.000 240.000

1.2.58 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Остале услуге штампања-редовно291.666

По годинама: 
2020-291.666

Остале услуге штампања-редовно

ОРН:
79810000    

423419291.666 350.000

1.2.59 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Остале услуге штампања-Мобилни тим за 
Роме
115.833

По годинама: 
2020-115.833

Остале услуге штампања-Мобилни тим за 
Роме

ОРН:
79810000    

423419115.833 139.000

1.2.60 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Процењена вредност је утврђена на основу предлога стручних служби.Начин утврђивања процењене вредности:

Надзор над уградњом система видео 
надзора града Пожаревца
333.333

По годинама: 
2020-333.333

Надзор над уградњом система видео 
надзора града Пожаревца

ОРН:
79714000    

511441333.333 400.000

1.2.61 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу предлога стручних служби.Начин утврђивања процењене вредности:

Израда елабората геодетских радова од 
стране овлашћене геодетске радње
1.666.666

По годинама: 
2020-1.666.666

Израда елабората геодетских радова од 
стране овлашћене геодетске радње

ОРН:
71250000    

5114511.666.666 2.000.000
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1.2.62 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Процењена вредност је утврђена на основу предлога стручних служби.Начин утврђивања процењене вредности:

Ул. Васе Чарапића - пројекат 
рехабилитације са ојачањем коловозне 
конструкције и ирадом тротоара и 
бициклистичке стазе у МЗ "Булевар"

208.333

По годинама: 
2020-208.333

Ул. Васе Чарапића - пројекат 
рехабилитације са ојачањем коловозне 
конструкције и ирадом тротоара и 
бициклистичке стазе у МЗ "Булевар"

ОРН:
71242000    

511451208.333 250.000

1.2.63 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу предлога стручних служби.Начин утврђивања процењене вредности:

Израда елабората геодетских радова од 
стране овлашћеног пројектанта
1.666.666

По годинама: 
2020-1.666.666

Израда елабората геодетских радова од 
стране овлашћеног пројектанта

ОРН:
71250000    

5114511.666.666 2.000.000

1.2.65 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу предлога стручних служби.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

"Израда пројектне документације за кружни 
ток на раскрсници улица Дунавске, Змај 
Јовине и Вељка Влаховића (Програм 
унапређења безбедности саобраћаја)"

583.333

По годинама: 
2020-583.333

"Израда пројектне документације за кружни 
ток на раскрсници улица Дунавске, Змај 
Јовине и Вељка Влаховића (Програм 
унапређења безбедности саобраћаја)"

ОРН:
71242000    

511451583.333 700.000

1.2.66 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу предлога стручних служби.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда саобраћајног пројекта измене 
режима саобраћаја у улици Синђелићевој из 
једносмерног у двосмерни саобраћај

833.333

По годинама: 
2020-833.333

Израда саобраћајног пројекта измене 
режима саобраћаја у улици Синђелићевој из 
једносмерног у двосмерни саобраћај

ОРН:
71248000    

511451833.333 1.000.000

1.2.67 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

8
2020

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:

Израда ПДР за формирање новог дела 
Првомајске улице у Костолцу у потезу 
постојећег надвожњака

1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Израда ПДР за формирање новог дела 
Првомајске улице у Костолцу у потезу 
постојећег надвожњака

ОРН:
71240000    

5114411.500.000 1.800.000

1.2.68 5
2020

6
2020

отворени 
поступак

5
2022

Законска обавеза у циљу заштите здравља становништва и сузбијања трихинеле-заразне болести код животиња .
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Систематска дератизација24.000.000

По годинама: 
2020-6.000.000

2021-12.000.000

2022-6.000.000

Систематска дератизација

ОРН:
90923000    

4249116.000.000 7.200.000
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1.2.69 2
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2021

Средства за набавку планирана су у  циљу заштите здравља грађана.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Дезинсекција14.166.666

По годинама: 
2020-7.083.333

2021-7.083.333

Дезинсекција

ОРН:
90600000    

4249117.083.333 8.500.000

1.2.70 3
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2021

Набавка се спроводи у циљу испитивања квалитета намирница и заштите здравља грађана.

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Испитивање намирница животињског 
порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и 
Костолцу

3.200.000

По годинама: 
2020-1.600.000

2021-1.600.000

Испитивање намирница животињског 
порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и 
Костолцу

ОРН:
    DA40

4249111.600.000 1.920.000

1.2.71 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2021

Средства за набавку планирана су у циљу контроле успешности поступка систематске дезинсекције.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Извођење мониторинга за ларве и одрасле 
комарце
1.833.333

По годинама: 
2020-916.666

2021-916.666

Извођење мониторинга за ларве и одрасле 
комарце

ОРН:
90711500    

424911916.666 1.100.000

1.2.72 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Услуге информисања јавности - Програм 
унапређења безбедности саобраћаја
513.541

По годинама: 
2020-513.541

Услуге информисања јавности - Програм 
унапређења безбедности саобраћаја

ОРН:
79416000    

423421416.666 500.000
42342196.875 116.250

1.2.73 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале стручне услуге- трошкови тренинга 
безбедне вожње за младе возаче
833.333

По годинама: 
2020-833.333

Остале стручне услуге- трошкови тренинга 
безбедне вожње за младе возаче

ОРН:
80500000    

523599833.333 1.000.000

1.2.74 5
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

уУлуге информисања јавности-Буџетски 
фонд за пољопривреду и рурални развој
139.715

По годинама: 
2020-139.715

уУлуге информисања јавности-Буџетски 
фонд за пољопривреду и рурални развој

ОРН:
92200000    

423421125.000 150.000
42342114.715 17.659

1.2.75 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Израда Плана управљања отпадом3.500.000

По годинама: 
2020-3.500.000

Израда Плана управљања отпадом

ОРН:
79723000    

4235993.500.000 4.200.000
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1.2.76 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2022

Законска обавеза и реализација Програма заштите животне средине града Пожаревца 2012-2020.
Процењена вредност је утврђенана основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Сагледавање здравствене исправности воде 
за пиће
2.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

2021-1.000.000

Сагледавање здравствене исправности воде 
за пиће

ОРН:
90733100    

4243311.000.000 1.200.000

1.2.77 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2021

Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2020. годину на коју је сагласност дало  
Министарства заштите животне средине (број 401-00-1381/2019-02 од 17.12.2019. године) опредељена су средства за ову намену. Набавка се 
спроводи у циљу заштите животне средине и здравља становника града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Мерење загађујућих материја у ваздуху у 
Пожаревцу
5.833.333

По годинама: 
2020-2.916.666

2021-2.916.666

Мерење загађујућих материја у ваздуху у 
Пожаревцу

ОРН:
90731400    

4246112.916.666 3.500.000

1.2.78 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2021

Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2020. годину на коју је сагласност дало  
Министарства заштите животне средине (број 401-00-1381/2019-02 од 17.12.2019. године) опредељена су средства за ову намену. Набавка се 
спроводи у циљу заштите животне средине и здравља становника града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу 
и Костолцу
833.333

По годинама: 
2020-416.666

2021-416.666

Мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу 
и Костолцу

ОРН:
90742100    

424611416.666 500.000

радови 425.356.244

1.3.1 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Неопходност спровођења извршења по правоснажним и извршним одлукама судова и управних органа.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рушење бесправно зиданих и постављених 
објеката, уклањање предмета, ствари и 
опреме

2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Рушење бесправно зиданих и постављених 
објеката, уклањање предмета, ствари и 
опреме

ОРН:
45110000    

4249112.500.000 3.000.000

1.3.2 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

7
2020

Набавка се спроводи у циљу уређења некатогорисаних путева и отресишта (атарских путева) у селима на територији града Пожаревца.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора у претходне две године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Уређење некатогорисаних путева и 
отресишта (Уређење атарских путева)
2.068.772

По годинама: 
2020-2.068.772

Уређење некатогорисаних путева и 
отресишта (Уређење атарских путева)

ОРН:
45233228    

4251912.068.772 2.482.527
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1.3.3 11
2020

12
2020

отворени 
поступак

3
2021

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Извођење радова на реализацији пројекта 
измештања семафора на укрштању улица 
Чеде Васовића и Симе Симића

3.333.333

По годинама: 
2020-333.333

Извођење радова на реализацији пројекта 
измештања семафора на укрштању улица 
Чеде Васовића и Симе Симића

ОРН:
50232000    

5113312.083.333 2.500.000
5113311.250.000 1.500.000

1.3.4 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

6
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рехабилитација тротара у улици Хајдук 
Вељковој
966.666

По годинама: 
2020-966.666

Рехабилитација тротара у улици Хајдук 
Вељковој

ОРН:
45233222    

511331966.666 1.160.000

1.3.5 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

9
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Пресвлачење асфалтом спортског терена у 
школском дворишту у МЗ "Дубравица"
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Пресвлачење асфалтом спортског терена у 
школском дворишту у МЗ "Дубравица"

ОРН:
45233222    

5113311.000.000 1.200.000

1.3.6 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2021

Набавка се спроводи ради текућег одржавања мостова и других грађевинских објеката на путевима.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање мостова и других грађевинских 
објеката на путевима
3.400.000

По годинама: 
2020-34.000.000

Одржавање мостова и других грађевинских 
објеката на путевима

ОРН:
45262600    

4251913.400.000 4.080.000

1.3.7 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

11
2020

Набавка се спроводи ради текућег одржавања улица, локалних путева и тротоара.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање улица, локалних путева и 
тротоара
53.264.180

По годинама: 
2020-53.264.180

Одржавање улица, локалних путева и 
тротоара

ОРН:
45233141    

42519153.264.180 63.917.016

1.3.8 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2020

Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2020. годину на коју је сагласност дало  
Министарства заштите животне средине (број 401-00-1381/2019-02 од 17.12.2019. године) опредељена су средства за ову намену. Набавка се 
спроводи у циљу заштите животне средине и здравља становника града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Редовно одржавање и чишћење Брежанског 
канала од градског хиподрома до улива у 
Велику Мораву у смислу неометане 
евакуације површинских и отпадних вода

6.375.000

По годинама: 
2020-6.375.000

Редовно одржавање и чишћење Брежанског 
канала од градског хиподрома до улива у 
Велику Мораву у смислу неометане 
евакуације површинских и отпадних вода

ОРН:
90470000    

4249116.375.000 7.650.000
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1.3.9 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка је неопходна због безбедности саобраћаја на путевима.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање коловоза и тротоара и враћање 
у првобитно стање после интервенција 
других јавних предузећа

3.394.560

По годинама: 
2020-3.394.560

Одржавање коловоза и тротоара и враћање 
у првобитно стање после интервенција 
других јавних предузећа

ОРН:
45233142    

4251913.394.560 4.073.472

1.3.10 2
2020

4
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи у циљу обнављања дотрајале фасаде у центру града.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Обнова уличних фасада стамбено-пословне 
зграде у улици Табачка чаршија број 1, број 
3 и број 5 у Пожаревцу

11.598.334

По годинама: 
2020-11.598.334

Обнова уличних фасада стамбено-пословне 
зграде у улици Табачка чаршија број 1, број 
3 и број 5 у Пожаревцу

ОРН:
45443000    

51131911.598.334 13.918.001

1.3.11 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

9
2020

Набавка се спроводи у циљу обнављања дотрајале фасаде у центру града.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Обнова уличних фасада стамбено-пословне 
зграде у улици Трг Ослобођења број 3 у 
Пожаревцу

4.073.391

По годинама: 
2020-4.073.391

Обнова уличних фасада стамбено-пословне 
зграде у улици Трг Ослобођења број 3 у 
Пожаревцу

ОРН:
45443000    

5113194.073.391 4.888.070

1.3.12 9
2020

10
2020

отворени 
поступак

11
2020

Ребалансом 1 буџета града Пожаревца обезбеђена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Санација тротоара у делу улице Воје Дулића 
(од Галерије Милене Павловић Барили до 
Његошеве) са уклањањем дела ограде 
према Тргу Даворјанке Пауновић

1.977.675

По годинама: 
2020-1.977.675

Санација тротоара у делу улице Воје Дулића 
(од Галерије Милене Павловић Барили до 
Његошеве) са уклањањем дела ограде 
према Тргу Даворјанке Пауновић

ОРН:
45233222    

5113311.977.675 2.373.210

1.3.13 12
2020

2
2021

отворени 
поступак

7
2021

Процењена вредност утврђена је на основу предмера и предрачуна из пројекта који је израђен за уређење ове просторне целине.Начин утврђивања процењене вредности:

Реконструкција просторне целине "Чикош"41.584.157

По годинама: 
2020-12.500.000

2021-29.084.157

Реконструкција просторне целине "Чикош"

ОРН:
45454000    

51139912.500.000 15.000.000

1.3.14 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Ребалансом 2 буџета града Пожаревца обезбеђена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Санација постојеће бициклистичке стазе у 
МЗ "Лучица"
517.447

По годинама: 
2020-620.937

Санација постојеће бициклистичке стазе у 
МЗ "Лучица"

ОРН:
45233222    

511331517.447 620.937
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1.3.15 12
2020

1
2021

отворени 
поступак

4
2021

Програмом прве измене и допуне Програма коришћења средстава  буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2019. годину 
на који је добијена сагласност Министарства заштите животне средине број 401-00-01395/2018-02 од 05.11.2019. године опредељена су средства 
за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– Асфалтирање улице Драге Мишића - III 
део у МЗ "Лучица"

3.844.792

По годинама: 
2020-3.844.792

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– Асфалтирање улице Драге Мишића - III 
део у МЗ "Лучица"

ОРН:
45233222    

5113313.844.792 4.613.751

1.3.16 11
2020

12
2020

отворени 
поступак

3
2021

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Извођење радова на реализацији пројекта 
семафора на укрштању улица Немањине, 
Дунавске и Југ Богданове

3.500.000

По годинама: 
2020-3.500.000

Извођење радова на реализацији пројекта 
семафора на укрштању улица Немањине, 
Дунавске и Југ Богданове

ОРН:
45316212    

5128113.500.000 4.200.000

1.3.17 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

5
2020

Првом изменом и допуном Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2019. години на који је добијена 
сагласност Министарства рударства и енергетике број 310-02-01769/2019-02 од 13.11.2019. године опредељена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на рехабилитацији и асфалтирању 
путева на територији Месне заједнице 
„Дрмно“ - Улице Вука Караџића, Банета 
Милошевића, Краља Петра,  Цара Лазара - 
крак 2

5.841.244

По годинама: 
2020-5.841.244

Радови на рехабилитацији и асфалтирању 
путева на територији Месне заједнице 
„Дрмно“ - Улице Вука Караџића, Банета 
Милошевића, Краља Петра,  Цара Лазара - 
крак 2

ОРН:
45233222    

5113315.841.244 7.009.493

1.3.18 2
2020

3
2021

отворени 
поступак

7
2021

Првом изменом и допуном Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2019. години на који је добијена 
сагласност Министарства рударства и енергетике број 310-02-01769/2019-02 од 13.11.2019. године опредељена су средства за ову намену.
Процењена вредност утврђена је на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рехабилитација постојећег и наставак 
партерног уређења дворишта Улица Парма
3.009.799

По годинама: 
2020-3.009.799

Рехабилитација постојећег и наставак 
партерног уређења дворишта Улица Парма

ОРН:
45112710    

5113313.009.799 3.611.759

1.3.19 12
2020

2
2021

отворени 
поступак

5
2021

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Градског већа града Пожаревца бр. 09-06-177/2019-21 од 13. децембра 2019. године 
делимично је прихваћен захтев члана Градског већа града Пожаревца бр. 03-40-2590 од 04.12.2019. године за обезбеђење финансијских 
средстава за изградњу пословног објекта МЗ „Чачалица“ у износу од 100.000,00 динара, с тим што је тачком V решења задужено Одељење за 
буџет и финансије да средства у износу од 30.620.102,00 динара планира приликом израде Финансијског плана Градске управе града Пожаревца 
за 2020. годину и предлога Одлуке о буџету града Пожаревца за 2020. годину.

Разлог и оправданост набавке:

Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"25.600.085

По годинама: 
2020-83.333

2021-25.516.751

Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"

ОРН:
45211100    

51122125.600.085 30.720.102
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1.3.20 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Владе Зечевића у МЗ 
"Чачалица"

2.056.680

По годинама: 
2020-2.056.680

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Владе Зечевића у МЗ 
"Чачалица"

ОРН:
45233222    

5113312.056.680 2.468.016

1.3.21 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Коче Рацина у  МЗ 
"Чачалица"

2.384.105

По годинама: 
2020-2.384.105

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Коче Рацина у  МЗ 
"Чачалица"

ОРН:
45233222    

5113312.384.105 2.860.926

1.3.22 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Ловћенска у МЗ 
"Чачалица"

2.033.000

По годинама: 
2020-2.033.000

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Ловћенска у МЗ 
"Чачалица"

ОРН:
45233222    

5113312.033.000 2.439.600

1.3.23 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Љутице Богдана у МЗ 
"Чачалица"

1.347.560

По годинама: 
2020-1.347.560

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Љутице Богдана у МЗ 
"Чачалица"

ОРН:
45233222    

5113311.347.560 1.617.072

1.3.24 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Сокобањска у МЗ 
"Чачалица"

2.434.562

По годинама: 
2020-2.434.562

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Сокобањска у МЗ 
"Чачалица"

ОРН:
45233222    

5113312.434.562 2.921.475
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1.3.25 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Париске комуне у МЗ 
"Сопот"

1.185.317

По годинама: 
2020-1.185.317

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Париске комуне у МЗ 
"Сопот"

ОРН:
45233222    

5113311.185.317 1.422.381

1.3.26 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Марија Кири у МЗ 
"Сопот"

742.784

По годинама: 
2020-742.784

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Марија Кири у МЗ 
"Сопот"

ОРН:
45233222    

511331742.784 891.341

1.3.27 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Војске Југославије код 
бр.214 у МЗ "Сопот"

912.781

По годинама: 
2020-912.781

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Војске Југославије код 
бр.214 у МЗ "Сопот"

ОРН:
45233222    

511331912.781 1.095.338

1.3.28 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Достојевска - код 
Елмонта у МЗ "Сопот"

788.460

По годинама: 
2020-788.460

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Достојевска - код 
Елмонта у МЗ "Сопот"

ОРН:
45233222    

511331788.460 946.152

1.3.29 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Маргум у МЗ "Сопот"
1.927.314

По годинама: 
2020-1.927.314

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Маргум у МЗ "Сопот"

ОРН:
45233222    

5113311.927.314 2.312.777
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1.3.30 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Охридска 4. део у МЗ 
"Радна Мала"

1.971.206

По годинама: 
2020-1.971.206

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Охридска 4. део у МЗ 
"Радна Мала"

ОРН:
45233222    

5113311.971.206 2.365.448

1.3.31 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Раде Слободе - 
рехабилитација коловоза и коловозне 
конструкције у МЗ "Радна Мала"

4.664.404

По годинама: 
2020-5.597.285

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Раде Слободе - 
рехабилитација коловоза и коловозне 
конструкције у МЗ "Радна Мала"

ОРН:
45233222    

5113314.664.404 5.597.285

1.3.32 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Алексе Дундића у МЗ 
"Горња Мала"

10.173.930

По годинама: 
2020-10.173.930

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Алексе Дундића у МЗ 
"Горња Мала"

ОРН:
45233222    

51133110.173.930 12.208.716

1.3.33 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Браће Барух у МЗ 
"Горња Мала"

3.394.623

По годинама: 
2020-3.394.623

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Браће Барух у МЗ 
"Горња Мала"

ОРН:
45233222    

5113313.394.623 4.073.548

1.3.34 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Милентија Поповића у 
МЗ "Горња Мала"

3.377.223

По годинама: 
2020-3.377.223

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Милентија Поповића у 
МЗ "Горња Мала"

ОРН:
45233222    

5113313.377.223 4.052.668
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1.3.35 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Слободана Пенезића 
Крцуна у МЗ "Парк"

7.548.634

По годинама: 
2020-7.548.634

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Слободана Пенезића 
Крцуна у МЗ "Парк"

ОРН:
45233222    

5113317.548.634 9.058.361

1.3.36 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Милутина Петровића -
Ере у МЗ "Забела"

3.240.048

По годинама: 
2020-3.240.048

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Милутина Петровића -
Ере у МЗ "Забела"

ОРН:
45233222    

5113313.240.048 3.888.058

1.3.37 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Краља Милана у МЗ 
"Забела"

2.641.864

По годинама: 
2020-3.170.237

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Краља Милана у МЗ 
"Забела"

ОРН:
45233222    

5113312.641.864 3.170.237

1.3.38 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Асфалтирање паркинга испред ресторана 
лево у МЗ "Забела"
1.484.027

По годинама: 
2020-1.780.833

Асфалтирање паркинга испред ресторана 
лево у МЗ "Забела"

ОРН:
45233222    

5113311.484.027 1.780.833

1.3.39 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Нушићева у МЗ 
"Лучица"

2.576.400

По годинама: 
2020-2.576.400

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Нушићева у МЗ 
"Лучица"

ОРН:
45233222    

5113312.576.400 3.091.680
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1.3.40 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице 7. јула 2. део у МЗ 
"Лучица"

3.782.452

По годинама: 
2020-3.782.452

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице 7. јула 2. део у МЗ 
"Лучица"

ОРН:
45233222    

5113313.782.452 4.538.943

1.3.41 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Зеленгорска у МЗ 
"Пољана"

4.517.930

По годинама: 
2020-4.517.930

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Зеленгорска у МЗ 
"Пољана"

ОРН:
45233222    

5113314.517.930 5.421.516

1.3.42 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Браће Ђукића у МЗ 
"Дубравица"

4.086.865

По годинама: 
2020-4.086.865

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Браће Ђукића у МЗ 
"Дубравица"

ОРН:
45233222    

5113314.086.865 4.904.238

1.3.43 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Боже Вучковића у МЗ 
"Дубравица"

2.994.850

По годинама: 
2020-2.994.850

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Боже Вучковића у МЗ 
"Дубравица"

ОРН:
45233222    

5113312.994.850 3.593.820

1.3.44 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Партизанска у МЗ 
"Батовац"

5.095.720

По годинама: 
2020-5.095.720

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Партизанска у МЗ 
"Батовац"

ОРН:
45233222    

5113315.095.720 6.114.864
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1.3.45 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Драге Дулића 
Моравца у МЗ "Брежане"

5.441.075

По годинама: 
2020-5.441.075

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Драге Дулића 
Моравца у МЗ "Брежане"

ОРН:
45233222    

5113315.441.075 6.529.291

1.3.46 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Маршала Тита у МЗ 
"Живица"

2.253.070

По годинама: 
2020-2.253.070

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Маршала Тита у МЗ 
"Живица"

ОРН:
45233222    

5113312.253.070 2.703.684

1.3.47 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Васе Пелагића у МЗ 
"Живица"

3.108.910

По годинама: 
2020-3.108.910

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Васе Пелагића у МЗ 
"Живица"

ОРН:
45233222    

5113313.108.910 3.730.692

1.3.48 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Моравска у МЗ 
"Драговац"

3.435.500

По годинама: 
2020-3.435.500

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Моравска у МЗ 
"Драговац"

ОРН:
45233222    

5113313.435.500 4.122.600

1.3.49 2
2020

2
2020

отворени 
поступак

3
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића у 
МЗ "Братинац"

3.524.565

По годинама: 
2020-3.524.565

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића у 
МЗ "Братинац"

ОРН:
45233222    

5113313.524.565 4.229.479
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1.3.50 2
2020

2
2020

отворени 
поступак

3
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Каравилкина у МЗ 
"Братинац"

2.830.752

По годинама: 
2020-2.830.752

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Каравилкина у МЗ 
"Братинац"

ОРН:
45233222    

5113312.830.752 3.396.903

1.3.51 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Стишка у МЗ 
"Касидол"

1.296.645

По годинама: 
2020-1.296.645

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Стишка у МЗ 
"Касидол"

ОРН:
45233222    

5113311.296.645 1.555.975

1.3.52 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

4
2019

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића у 
МЗ "Касидол"

1.548.290

По годинама: 
2020-1.548.290

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића у 
МЗ "Касидол"

ОРН:
45233222    

5113311.548.290 1.857.949

1.3.53 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића - 
пут ка гробљу у МЗ "Баре"

2.628.399

По годинама: 
2020-2.628.399

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића - 
пут ка гробљу у МЗ "Баре"

ОРН:
45233222    

5113312.628.399 3.154.079

1.3.54 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића - 
сокак ( део. Улице М. Обилића) у МЗ "Баре"

1.080.321

По годинама: 
2020-1.080.321

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића - 
сокак ( део. Улице М. Обилића) у МЗ "Баре"

ОРН:
45233222    

5113311.080.321 1.296.386
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1.3.55 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Милоша Обреновића 
у МЗ "Трњане"

2.756.423

По годинама: 
2020-2.756.423

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Милоша Обреновића 
у МЗ "Трњане"

ОРН:
45233222    

5113312.756.423 3.307.708

1.3.56 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Лоле Рибара у МЗ 
"Кленовник"

7.253.385

По годинама: 
2020-7.253.385

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Лоле Рибара у МЗ 
"Кленовник"

ОРН:
45233222    

5113317.253.385 8.704.062

1.3.57 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
–асфалтирање улице Косовска у МЗ 
"Берање"

1.298.566

По годинама: 
2020-1.298.566

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
–асфалтирање улице Косовска у МЗ 
"Берање"

ОРН:
45233222    

5113311.298.566 1.558.280

1.3.58 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

6
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Маршала Тита  -крак 
у МЗ "Берање"

705.960

По годинама: 
2020-705.960

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Маршала Тита  -крак 
у МЗ "Берање"

ОРН:
45233222    

511331705.960 847.152

1.3.59 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића-
крак у МЗ" Берање"

1.082.550

По годинама: 
2020-1.082.550

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића-
крак у МЗ" Берање"

ОРН:
45233222    

5113311.082.550 1.299.060
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1.3.60 3
2020

3
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање прикључка атарског пута у 
МЗ "Берање"

132.956

По годинама: 
2020-132.956

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање прикључка атарског пута у 
МЗ "Берање"

ОРН:
45233222    

511331132.956 159.548

1.3.61 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Братства Јединства 
од центра до В. Стевића у МЗ "Петка"

7.194.055

По годинама: 
2020-7.194.055

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Братства Јединства 
од центра до В. Стевића у МЗ "Петка"

ОРН:
45233222    

5113317.194.055 8.632.866

1.3.62 2
2020

2
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на рехабилитацији саобраћајнице 
улице Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу
17.869.015

По годинама: 
2020-17.869.015

Радови на рехабилитацији саобраћајнице 
улице Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу

ОРН:
45233222    

51133117.869.015 21.442.819

1.3.63 3
2020

3
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рехабилитација, обнављање, замена и 
ојачање дотрајале подлоге тротоара и 
паркинга у улици Вељка Дугошевића у 
Костолцу

1.518.700

По годинама: 
2020-1.518.700

Рехабилитација, обнављање, замена и 
ојачање дотрајале подлоге тротоара и 
паркинга у улици Вељка Дугошевића у 
Костолцу

ОРН:
45233222    

5113311.518.700 1.822.440

1.3.64 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рехабилитација, обнављање, замена и 
ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици 
Николе Тесле у Костолцу

10.219.000

По годинама: 
2020-10.219.000

Рехабилитација, обнављање, замена и 
ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици 
Николе Тесле у Костолцу

ОРН:
45233222    

51133110.219.000 12.262.800
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1.3.65 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рехабилитација, обнављање, замена и 
ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици 
Боже Димитријевића у Костолцу

1.639.175

По годинама: 
2020-1.639.175

Рехабилитација, обнављање, замена и 
ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици 
Боже Димитријевића у Костолцу

ОРН:
45233222    

5113311.639.175 1.967.010

1.3.66 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом мера у циљу унапређења услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години на који је добијена сагласност Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије број 310-02-1965/2019-02 од 13.12.2019. године опредељена су средства за ову намену у циљу 
унапређења услова живота.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Јанка Веселиновића у 
МЗ "Бурјан"

10.224.846

По годинама: 
2020-10.224.846

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– aсфалтирање улице Јанка Веселиновића у 
МЗ "Бурјан"

ОРН:
45233222    

51133110.224.846 12.269.816

1.3.67 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Први српски устанак у 
МЗ "Чачалица"

1.969.980

По годинама: 
2020-1.969.980

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Први српски устанак у 
МЗ "Чачалица"

ОРН:
45233222    

5113311.969.980 2.363.976

1.3.68 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Шеста личка 69 у МЗ 
"Чачалица"

2.032.090

По годинама: 
2020-2.032.090

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Шеста личка 69 у МЗ 
"Чачалица"

ОРН:
45233222    

5113312.032.090 2.438.508

1.3.69 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Филипа Вишњића у 
МЗ "Чачалица"

1.796.847

По годинама: 
2020-1.796.847

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Филипа Вишњића у 
МЗ "Чачалица"

5113311.796.847 2.156.217

1.3.70 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Југовићева - 2. део у 
МЗ "Булевар"

31.590.847

По годинама: 
2020-31.590.847

Радови на ојачавању коловозне конструкције 
– асфалтирање улице Југовићева - 2. део у 
МЗ "Булевар"

ОРН:
45233222    

51133131.590.847 37.909.017
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1.3.71 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

6
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Реконструкција водоводне мреже поред 
кафане "Чикош" у Пожаревцу
5.582.190

По годинама: 
2020-5.582.190

Реконструкција водоводне мреже поред 
кафане "Чикош" у Пожаревцу

ОРН:
45232151    

5113415.582.190 6.698.628

1.3.72 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

6
2020

Процењена вредност је утврђена на основу предлога стручних служби.Начин утврђивања процењене вредности:

Реконструкција фекалне канализације поред 
кафане "Чикош" у Пожаревцу
5.005.300

По годинама: 
2020-5.005.300

Реконструкција фекалне канализације поред 
кафане "Чикош" у Пожаревцу

ОРН:
45232410    

5113425.005.300 6.006.360

1.3.73 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

6
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Реконструкција тоалета у Округу1.083.333

По годинама: 
2020-1.083.333

Реконструкција тоалета у Округу

ОРН:
45330000    

4251151.083.333 1.300.000

1.3.74 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Израда трибина на терену малих спортова у 
МЗ "Пругово"
1.916.666

По годинама: 
2020-1.916.666

Израда трибина на терену малих спортова у 
МЗ "Пругово"

ОРН:
45000000    

5112931.916.666 2.300.000

1.3.75 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2020. годину на коју је сагласност дало  
Министарства заштите животне средине (број 401-00-1381/2019-02 од 17.12.2019. године) опредељена су средства за ову намену. Набавка се 
спроводи у циљу заштите животне средине и здравља становника града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реконструкција зелене површине у МЗ "Васе 
Пелагић"
4.629.867

По годинама: 
2020-4.629.867

Реконструкција зелене површине у МЗ "Васе 
Пелагић"

ОРН:
45112710    

5113194.629.867 5.555.841

1.3.76 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

6
2020

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:

Лимарски радови на балконима објекта 
"Старо Начелство" у Пожаревцу - I фаза – 
Балустери

4.788.900

По годинама: 
2020-4.788.900

Лимарски радови на балконима објекта 
"Старо Начелство" у Пожаревцу - I фаза – 
Балустери

ОРН:
50112111    

5113214.788.900 5.746.680

1.3.77 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2020. годину на коју је сагласност дало  
Министарства заштите животне средине (број 401-00-1381/2019-02 од 17.12.2019. године) опредељена су средства за ову намену. Набавка се 
спроводи у циљу заштите животне средине и здравља становника града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реконструкција зелених површина стамбеног 
блока Ламела
14.424.199

По годинама: 
2020-14.424.199

Реконструкција зелених површина стамбеног 
блока Ламела

ОРН:
45112710    

51131914.424.199 17.309.039
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1.3.78 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2020. годину на коју је сагласност дало  
Министарства заштите животне средине (број 401-00-1381/2019-02 од 17.12.2019. године) опредељена су средства за ову намену. Набавка се 
спроводи у циљу заштите животне средине и здравља становника града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реконструкција зелених површина у 
стамбеном блоку у улици Кнез Милошев 
Венац

475.182

По годинама: 
2020-475.182

Реконструкција зелених површина у 
стамбеном блоку у улици Кнез Милошев 
Венац

ОРН:
45112710    

511319475.182 570.219

1.3.79 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Санација Дома културе у МЗ "Пругово"833.325

По годинама: 
2020-833.325

Санација Дома културе у МЗ "Пругово"

ОРН:
45453000    

511321833.325 999.990

1.3.80 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

5
2020

Набавка се спроводи за потребе капиталног одржавања објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Капитално одржавање објеката и пословног 
простора у месним заједницама на 
територији Града Пожаревца

4.973.186

По годинама: 
2020-4.973.186

Капитално одржавање објеката и пословног 
простора у месним заједницама на 
територији Града Пожаревца

ОРН:
45213150    

51132149.731.856 5.967.824
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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

193.028.192

са ПДВ-ом

2020 192.601.692

добра 9.933.581добра 9.933.581

2.1.1 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Чланом  80. став 2. Закона о матичним књигама  („Службени гласник РС“, бр. 20/09) прописано је да обрасце извода из матичних књига технички 
израђује и штампа НБС-Завод за израду новчаница
Набавка се спроводи за потребе набавке извода из матичних књига обзиром да грађани немају могућност да сами набављају изводе из матичних 
књига.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три године.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Канцеларијски материјал-изводи из 
матичних књига НБС
1.250.000

По годинама: 
2020-1.250.000

Канцеларијски материјал-изводи из 
матичних књига НБС

ОРН:
22820000    

4261111.250.000 1.500.000

2.1.2 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи за куповину цвећа за посебне прилике (полагање венаца на спомен обележја…).
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три 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:

Цвеће и зеленило83.333

По годинама: 
2020-83.333

Цвеће и зеленило

ОРН:
03121200    

42613183.333 100.000

2.1.3 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Неопходност стручног усавршавања запослених ради правилне примене закона и подзаконских аката.
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:

Стручна литература за редовне потребе 
запослених
333.333

По годинама: 
2020-333.333

Стручна литература за редовне потребе 
запослених

ОРН:
22212000    

426311333.333 400.000

Страна 38 од 58Датум штампе: 15.1.2020.



2.1.4 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Неопходност стручног усавршавања запослених ради правилне примене закона и подзаконских аката.
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:

Стручна литература за образовање 
запослених
416.666

По годинама: 
2020-416.666

Стручна литература за образовање 
запослених

ОРН:
48482000    

426312416.666 500.000

2.1.5 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Средства су планирана за набавку резервних гума за службена возила.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три 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:

Остали материјал за превозна средства416.666

По годинама: 
2020-416.666

Остали материјал за превозна средства

ОРН:
34300000    

426491416.666 500.000

2.1.6 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства су планирана за набавку резервних делова за службена возила за случај кварова.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три 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:

Резервни делови125.000

По годинама: 
2020-125.000

Резервни делови

ОРН:
34900000    

426912125.000 150.000

2.1.7 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка алата и замена старог, непостојећег и др
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три 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:

Алат и инвентар491.666

По годинама: 
2020-491.666

Алат и инвентар

ОРН:
44510000    

426913491.666 590.000

2.1.8 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка соли за посипање тротоара испред зграде наручиоца у случају појаве снега и леда.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три 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:

Со за путеве8.333

По годинама: 
2020-8.333

Со за путеве

ОРН:
14400000    

4269148.333 10.000

2.1.9 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка  застава за потребе обележавања симбола града.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три 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:

Остали материјал за посебне потребе 
(потрошни материјал за рачунаре)
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Остали материјал за посебне потребе 
(потрошни материјал за рачунаре)

ОРН:
35821000    

426919500.000 600.000
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2.1.10 7
2020

7
2020

39.2. 8
2020

Опремање одећом за рад одређених категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу одређене 
области деловања (обезбеђење, возачи…)
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.
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:

Службена обућа за обезбеђење66.666

По годинама: 
2020-66.666

Службена обућа за обезбеђење

ОРН:
18800000    

42612266.666 80.000

2.1.11 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу куповине материјала за текуће поправке и одржавања пословних просторија наручиоца (електро, водоводног, 
молерског, браварског материјала, набавка кључева за случај евентуалних кварова).
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена у  претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
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:

Потрошни материјал291.666

По годинама: 
2020-291.666

Потрошни материјал

ОРН:
31681400    

44115210    
44520000    

426911291.666 350.000

2.1.12 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Неопходност куповине компоненти за рачунаре због дотрајалости постојеће рачунарске опреме и штампача и одржавања континуитета у раду
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена у  претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
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:

Потрошни материјал - компоненте за 
рачунаре
416.666

По годинама: 
2020-416.666

Потрошни материјал - компоненте за 
рачунаре

ОРН:
30236000    

426911416.666 500.000

2.1.13 5
2020

6
2020

39.2. 6
2020

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:

Набавка покретних клима491.666

По годинама: 
2020-491.666

Набавка покретних клима

ОРН:
39717200    

512241491.666 590.000

2.1.14 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу прибављања лиценци за антивирусни софтвер..
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година
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:

Лиценцирање антивирусног софтвера416.666

По годинама: 
2020-416.666

Лиценцирање антивирусног софтвера

ОРН:
48761000    

515192416.666 500.000

Страна 40 од 58Датум штампе: 15.1.2020.



2.1.15 3
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Опремање одећом за рад одређених категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу одређене 
области деловања ( кафе куварице, чистачице..).
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.
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:

Радна униформа83.333

По годинама: 
2020-83.333

Радна униформа

ОРН:
18100000    

42612183.333 100.000

2.1.16 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства су планирана за куповину пригодних поклона приликом званичних и незваничних посета функционера.
Процењена вредност 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:

Поклони200.000

По годинама: 
2020-200.000

Поклони

ОРН:
18530000    

423712200.000 240.000

2.1.17 7
2020

8
2020

39.2. 8
2020

Набавка се спроводи у циљу унапређења безбедности саобраћаја.
Процењена вредност је утврђена ноа сонову 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:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка симулатора "коса раван"500.000

По годинама: 
2020-500.000

Набавка симулатора "коса раван"

ОРН:
34150000    

512811500.000 600.000

2.1.18 3
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
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:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка и уградња стубића и успоривача 
брзине
416.666

По годинама: 
2020-416.666

Набавка и уградња стубића и успоривача 
брзине

ОРН:
34996300    

512931416.666 500.000

2.1.19 3
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
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.; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Учешће Савета у опремању школа и 
предшлолских установа  средствима и 
опремом за унапређење саобраћајног 
образовања и васпитања

583.333

По годинама: 
2020-583.333

Учешће Савета у опремању школа и 
предшлолских установа  средствима и 
опремом за унапређење саобраћајног 
образовања и васпитања

426919583.333 700.000

Страна 41 од 58Датум штампе: 15.1.2020.



2.1.20 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Опремање одећом за рад одређених категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу одређене 
области деловања
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.
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:

XTЗ опрема25.000

По годинама: 
2020-25.000

XTЗ опрема

ОРН:
18100000    

42612425.000 30.000

2.1.21 8
2020

8
2020

39.2. 9
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
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:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка промотивног материјала за 
организацију кампање усмерене ка 
трактористима (рефлектујуће табле за 
означавање спорих возила са налепницом, 
ротациона светла, светлоодбојни прслуци, 
флајери и др.) - Програм безбедности 
саобраћаја"

250.000

По годинама: 
2020-250.000

Набавка промотивног материјала за 
организацију кампање усмерене ка 
трактористима (рефлектујуће табле за 
означавање спорих возила са налепницом, 
ротациона светла, светлоодбојни прслуци, 
флајери и др.) - Програм безбедности 
саобраћаја"

ОРН:
34928000    

512811250.000 300.000

2.1.21 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

набавкапроизлази из законских обавеза наручиоца.
Поцењена 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:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка и замена противпожарних апарата 
и комплетирање хидрантских сандучића
83.333

По годинама: 
2020-83.333

Набавка и замена противпожарних апарата 
и комплетирање хидрантских сандучића

ОРН:
38652100    

51281183.333 100.000

2.1.22 4
2020

5
2020

39.2. 5
2020

Опремање одећом за рад одређених категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу одређене 
области деловања (протокол).
Службена одећа за обезбеђење
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета
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:

Службена обућа за кабинет Градоначелника66.666

По годинама: 
2020-66.666

Службена обућа за кабинет Градоначелника

ОРН:
18800000    

42612266.666 80.000

Страна 42 од 58Датум штампе: 15.1.2020.



2.1.23 2
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Опремање одећом за рад одређених категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу одређене 
области деловања инвестиције и ЛПА).
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.
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:

Службена обућа за Службу инвестиција229.166

По годинама: 
2020-229.166

Службена обућа за Службу инвестиција

ОРН:
18800000    

426122229.166 275.000

2.1.24 2
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Набавка је неопходна за несметано функционисање наручиоца.
Процењена вредност утврђена је увидом у стање на тржишту.
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:

Набвка копир апарата333.333

По годинама: 
2020-333.333

Набвка копир апарата

ОРН:
39717200    

512241333.333 400.000

2.1.25 3
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Набавка је неопходна за несметано функционисање наручиоца.
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:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка нових противпожарних апарата и 
прве помоћи и др. у згради Начелства и 
Месним канцеларијама"

132.916

По годинама: 
2020-132.916

Набавка нових противпожарних апарата и 
прве помоћи и др. у згради Начелства и 
Месним канцеларијама"

ОРН:
44480000    

512811132.916 159.500

2.1.26 8
2020

8
2020

39.2. 9
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
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:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Куповина опреме за рад Савета: 2 дигитална 
циклометра
50.000

По годинама: 
2020-50.000

Куповина опреме за рад Савета: 2 дигитална 
циклометра

51281150.000 60.000

2.1.27 3
2020

4
2020

39.2. 5
2020

Набавка се спроводи за потребе репрезентације
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три 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:

Репрезентација (блокчићи, роковници, 
хемијске оловке, упаљачи,..)
250.000

По годинама: 
2020-250.000

Репрезентација (блокчићи, роковници, 
хемијске оловке, упаљачи,..)

ОРН:
22817000    
30192121    
39225100    

423711250.000 300.000
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2.1.28 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Процењена вредност утврђена је 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:

Опрема за домаћинство166.510

По годинама: 
2020-166.510

Опрема за домаћинство

ОРН:
39221000    

512251166.510 199.812

2.1.29 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набвака се спроводи за потребе опремања средствима за рад.
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:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електронских калкулатора46.666

По годинама: 
2020-46.666

Набавка електронских калкулатора

ОРН:
30121100    

51224146.666 56.000

2.1.30 8
2020

8
2020

39.2. 9
2020

Набавка се спроводи у циљу опремања одређених категорија запослених у складу са градским одлукама и подзаконским актима који регулишу 
одређене области деловања
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:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Службена обућа за Одељење за 
инспекцијске послове
166.666

По годинама: 
2020-166.666

Службена обућа за Одељење за 
инспекцијске послове

ОРН:
18800000    

426122166.666 200.000

2.1.31 3
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
Процењена вредност утврђена је на основу истраживања 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:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка алко тестера за потребе 
саобраћајне полиције
166.666

По годинама: 
2020-166.666

Набавка алко тестера за потребе 
саобраћајне полиције

ОРН:
38434000    

512811166.666 200.000

2.1.32 3
2020

4
2020

39.2. 6
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
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:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка промотивног материјала за 
организацију кампање усмерене ка 
мотоциклистима (светлоодбојни прслуци, 
мајице, кациге, флајери и др.) - Програм 
безбедности саобраћаја"

250.000

По годинама: 
2020-250.000

Набавка промотивног материјала за 
организацију кампање усмерене ка 
мотоциклистима (светлоодбојни прслуци, 
мајице, кациге, флајери и др.) - Програм 
безбедности саобраћаја"

ОРН:
34928000    

512811250.000 300.000
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2.1.33 3
2020

4
2020

39.2. 6
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
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:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка промотивног материјала за 
организацију кампање усмерене ка рањивим 
учесницима у саобраћају (светлоодбојни 
прслуци, мајице, беџеви, кациге, флајери и 
др.) - Програм безбедности саобраћаја"

250.000

По годинама: 
2020-250.000

Набавка промотивног материјала за 
организацију кампање усмерене ка рањивим 
учесницима у саобраћају (светлоодбојни 
прслуци, мајице, беџеви, кациге, флајери и 
др.) - Програм безбедности саобраћаја"

ОРН:
34928000    

512811250.000 300.000

2.1.34 3
2020

4
2020

39.2. 6
2020

Реализација Програма унапређења саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца са  Законом о безбедности на путевима-праћење 
стања и промоција безбедности саобраћаја.
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:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Постављање стубића за заштиту пешачких 
токова-Програм унапређења безбедности 
саобраћаја

375.000

По годинама: 
2020-37.500

Постављање стубића за заштиту пешачких 
токова-Програм унапређења безбедности 
саобраћаја

ОРН:
34928450    

512931375.000 450.000

услуге 182.002.945услуге 182.002.945

2.2.1 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Чланом 2.Одлуке о промени одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“ („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 2/13 и 12/16) прописано је 
да је ово јавно предузеће основано и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања воде за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и 
отпадних вода.
Набавка је неопходна за несметано функционисање Градске управе.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три године.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

"услуге водовода и канализације:-
Пожаревац-Градска чесма на Старом 
корзоу, Јавна чесма на кружном току на 
Булевару, Градска фонтана у Табачкој 
чаршији; -Костолац-Јавна чесма ""Вељко 
Дугошевић"", Градска фонтана у парку; -
Стари Костолац-Јавна чесма у Кобаловој 
улици"

916.666

По годинама: 
2020-916.666

"услуге водовода и канализације:-
Пожаревац-Градска чесма на Старом 
корзоу, Јавна чесма на кружном току на 
Булевару, Градска фонтана у Табачкој 
чаршији; -Костолац-Јавна чесма ""Вељко 
Дугошевић"", Градска фонтана у парку; -
Стари Костолац-Јавна чесма у Кобаловој 
улици"

ОРН:
90400000    

421311916.666 1.100.000
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2.2.2 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна за несметано функционисање Градске управе.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
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:

Интернет и слично400.000

По годинама: 
2020-400.000

Интернет и слично

ОРН:
72400000    

421412400.000 480.000

2.2.3 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Чланом 15. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“ бр. 18/05, 30/10 и 62/14) прописано је да универзалну поштанску услугу обавља 
јавни поштански оператор а то је по регистру лиценци Републичке агенције за поштанске услуге само ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија“.
Набавка је неопходна за несметано функционисање  наручиоца.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три године
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Пошта2.750.000

По годинама: 
2020-2.750.000

Пошта

ОРН:
64110000    

4214212.750.000 3.300.000

2.2.4 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка је планирана за случај потребе ангажовања услуга преводиоца
Процена вредности утврђена је на основу анализе цена  плаћених услуга у претходне три 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 превођења41.666

По годинама: 
2020-41.666

Услуге превођења

ОРН:
79530000    

42311141.666 50.000

2.2.5 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Потреба информисања грађана о раду наручиоца.
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:

Односи с јавношћу25.000

По годинама: 
2020-25.000

Односи с јавношћу

ОРН:
92400000    

42342225.000 30.000

2.2.6 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Потреба информисања грађана о раду наручиоца.
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 информисања јавности-редовно500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуге информисања јавности-редовно

ОРН:
79416000    

423421500.000 600.000
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2.2.7 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Потреба информисања грађана о раду наручиоца.
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:

Остале медијске услуге191.666

По годинама: 
2020-191.666

Остале медијске услуге

ОРН:
92400000    

423449191.666 230.000

2.2.8 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Планирана су средства за плаћање трошкова вештачења у поступцима који се воде пред надлежним судовима.
Средства је неопходно планирати због обавезе плаћања трошкова судских вештака у поступцима који се воде пред надлежним судовима а где се 
као странка у поступку појављује Град Пожаревац.
На основу анализе потрошње и цена из претходне године.
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог 
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге вештачења583.333

По годинама: 
2020-583.333

Услуге вештачења

ОРН:
71319000    

423531583.333 700.000

2.2.9 1
2020

1
2020

7.1.4) 12
2020

Члан 13. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) 
прописано је да општина односно град обезбеђује рад мртвозорске службе на својој територији.
Средства су планирана за финансирање  рада мртвозорске службе на територији града Пожаревца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог 
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Остале медицинске услуге – мртвозорници1.666.666

По годинама: 
2020-1.666.666

Остале медицинске услуге – мртвозорници

ОРН:
85100000    

4243511.666.666 2.000.000

2.2.10 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Средства су планирана за финансирање  рекламних кампања које организује град.
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 рекламирања16.666

По годинама: 
2020-16.666

Услуге рекламирања

ОРН:
    QA06

42343116.666 20.000

2.2.11 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Средства су планирана за плаћање услуга прања завеса, столњака, драпера и сл., а у циљу одржавања хигијене радног простора као и хемијског 
чишћења службена одела одређених категорија запослених.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и 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:

1. Прање веша
2. Хемијско чишћење
108.333

По годинама: 
2020-108.333

1. Прање веша
2. Хемијско чишћење

ОРН:
98310000    

42361183.333 100.000
42361225.000 30.000
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2.2.12 1
2020

1
2020

7.1.12) 12
2020

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.
Образложење основаности: заснивање радног односа и закључивање уговора о обављању привремених и повремених послова; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Привремени и повремени послови16.883.116

По годинама: 
2020-16.883.116

Привремени и повремени послови

ОРН:
79621000    

42391116.883.116 26.000.000

2.2.13 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Чланом 22. Одлуке о држању домаћих животиња на подручју града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 4/09, 6/11, 11/12,13/12 и 
3/17) обавезано је ЈКП „Комуналне службе“ из Пожаревца да заједно са оснивачем организује преко специјализоване службе хватање паса и 
мачака луталица.
Чланом 66. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“, бр. 41/09) прописано је да је орган јединице локалне самоуправе дужан да 
обезбеди прихватилиште  ако на својој територији има напуштених животиња.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена за ову врсту услуга у претходнe 3 године.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге прихватилишта за псе и мачке6.813.491

По годинама: 
2020-6.813.491

Услуге прихватилишта за псе и мачке

ОРН:
98380000    

4249116.813.491 8.176.190

2.2.14 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Чланом 1. и 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, 3/15, 1/17 и 7/18) прописано је да комуналну делатност 
управљања, одржавања и коришћења јавних паркиралишта, наплате париктања и уклањање непрописно паркираних возила са јавних 
паркиралишта на територији града Пожаревца обавља ЈКП „Паркинг сервис Пожаревац“.
Чланом 1. став 1.  тачка 4)  Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 15/17) прописано је да се овом 
одлуком уводе локалне комуналне таксе које се плаћају за коришћење простора за држање моторних друмскох и  прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина.  Локална комунална такса је изворни приход буџета града, а  средства остварена по основу из тачке 7 ) 
наведене  Одлуке преносе се за редовно функционисање предузећу које је основано за обављање ове делатности.
Процена вредности је утврђена на основу прихода буџета града по овом основу и потреба јавног предузећа.
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог 
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Управљање јавним и некатегорисаним 
путевима на територији Града Пожаревца
7.517.400

По годинама: 
2020-7.517.400

Управљање јавним и некатегорисаним 
путевима на територији Града Пожаревца

ОРН:
98351000    

4249117.517.400 9.020.880

2.2.15 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за ову набавку су планирана за поправку инсталација централног грејања и електричних инсталација услед могућих кварова
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена за ову врсту услуга 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:

Централно грејање439.166

По годинама: 
2020-439.166

Централно грејање

ОРН:

50720000    

425116439.166 527.000
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2.2.16 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Средства за ову набавку су планирана за редовни сервис агрегата (два пута годишње) и за могуће непланиране интервенције.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена за ову врсту услуга из уговора  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:

Текуће поправке и одржавање осталих 
објеката
333.333

По годинама: 
2020-333.333

Текуће поправке и одржавање осталих 
објеката

ОРН:

50530000    

425191333.333 400.000

2.2.17 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Средства за ову набавку су планирана за поправку и одржавање опреме за јавну безбедност услед могућих кварова.
Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговора из претходне 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:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност
370.833

По годинама: 
2020-370.833

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност

ОРН:
50610000    
50620000    

425281370.833 445.000

2.2.18 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства су планирана за редовни сервис аутомобила више класе код овлашћених сервисера.
Процењена вредност је утврђена на основу потрошње и  анализе цена за ову врсту услуга 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:

Производна, моторна, непокретна имовина333.333

По годинама: 
2020-333.333

Производна, моторна, непокретна имовина

ОРН:
50112100    

425291333.333 400.000

2.2.19 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

У складу са чланом 10. Закона о Црвеном крсту („Службени гласник РС“  бр. 107/05)
Црвени крст може организовати исхрану угрожених лица у редовним и ванредним ситуацијама.
Чланом  38. став 1. Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 и 13/13) прописано је да 
је народна кухиња посебан облик материјалне подршке у циљу заштите најугроженијих грађана града Пожаревца.
Процена вредности утврђена је на бази цена за ову врсту услуга према броју корисника који је утврдио Црвени крст у  Пожаревцу.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Дотације осталим удружењима грађана - 
Програм социјалне заштите – пројекат 
„Народна кухиња“

13.245.125

По годинама: 
2020-13.245.125

Дотације осталим удружењима грађана - 
Програм социјалне заштите – пројекат 
„Народна кухиња“

ОРН:
85312200    

48113113.245.125 15.894.150

2.2.20 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна због поправке и одржавања постојећих возила која су због вишегодишње експлоатације склона кваровима.
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:

Поправке елек. и електронске опреме83.333

По годинама: 
2020-83.333

Поправке елек. и електронске опреме

ОРН:
50116100    

42521283.333 100.000
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2.2.21 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна због поправке и одржавања постојећих возила која су због вишегодишње експлоатације склона кваровима.
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:

Лимарски радови на возилима250.000

По годинама: 
2020-250.000

Лимарски радови на возилима

ОРН:
50112111    

425213416.666 500.000
425213-166.666 -200.000

2.2.22 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена.
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:

остале опште услуге-"Локални акциони план 
за родну равноправност и унапређење 
положаја жена града Пожаревца 2019-2021. 
година"

66.666

По годинама: 
2020-66.666

остале опште услуге-"Локални акциони план 
за родну равноправност и унапређење 
положаја жена града Пожаревца 2019-2021. 
година"

ОРН:
    QA11

42391166.666 80.000

2.2.23 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу континуираног одржавања средстава за рад
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.
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:

Биротехничка опрема41.666

По годинама: 
2020-41.666

Биротехничка опрема

ОРН:
50310000    

42522641.666 50.000

2.2.24 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу континуираног одржавања средстава за рад.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета
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:

Поправка рачунарске опреме166.666

По годинама: 
2020-166.666

Поправка рачунарске опреме

ОРН:
50312000    

425222166.666 200.000

2.2.25 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна због одржавања постојећих возила.
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:

Прање возила375.000

По годинама: 
2020-375.000

Прање возила

ОРН:
50112300    

423911375.000 450.000
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2.2.26 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу континуиране евиденсције присутности запослених.
Процена вредности је утврђена на основу потрошње и  анализе цена за ову врсту услуга 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:

Систем за евидентирање доласка на посао250.000

По годинама: 
2020-250.000

Систем за евидентирање доласка на посао

ОРН:
31711310    

423911250.000 300.000

2.2.27 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Чланом 57. став 2.Закона о јавним набавкама прописано је да се огласи о јавној набавци објављују и на Порталу службених гласила РС и база 
прописа.
Средства су планирана за објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу службених гласила РС и базе прописа.
Процена вредности је утврђена на основу цена плаћених огласа у претходнe 3 године.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Објављивање тендера и информативних 
огласа
2.416.666

По годинама: 
2020-2.416.666

Објављивање тендера и информативних 
огласа

ОРН:
79341200    

4234322.416.666 2.900.000

2.2.28 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу континуираног одржавања средстава за рад односно сервиса и поправке фотокопир апарата CANON IR 6265 који је 
још увек у гарантном  року као и фотокопир апарата CANON iR 3045 Ne и CANON iR 3245 e који су у гарантном року.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.
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:

Електронска и фотографска опрема
(одржавање фотокопир апарата у гарантном 
року)

333.333

По годинама: 
2020-333.333

Електронска и фотографска опрема
(одржавање фотокопир апарата у гарантном 
року)

ОРН:
50313200    

425224333.333 400.000

2.2.29 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу континуираног одржавања средстава за рад односно сервиса и поправке фотокопир апарата CANON IR 4570 и 
CANON 6000 којима је истекла гаранција.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.
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:

Електронска и фотографска опрема
(одржавање фотокопир апарата ван 
гарантног рока)

500.000

По годинама: 
2020-500.000

Електронска и фотографска опрема
(одржавање фотокопир апарата ван 
гарантног рока)

ОРН:
50313200    

425224500.000 600.000

2.2.30 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Процењена вредност утврђена је 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:

Остале стручне услуге-консалтинг услуге416.666

По годинама: 
2020-416.666

Остале стручне услуге-консалтинг услуге

ОРН:
79410000    

423599416.666 500.000
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2.2.31 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Набавка је неопходна за несметано функционисање Градске управе и њених издвојених пословних просторија.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три године.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Централно грејање3.208.333

По годинама: 
2020-3.209.333

Централно грејање

ОРН:
65400000    

4212253.208.333 3.850.000

2.2.32 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Члан 33.Одлуке о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 12/10, 6/11, 2/12. 3/14, 3/17 и 6/17) прописано је да изношење и 
депоновање кућног смећа, као и другог смећа са површине јавне намене у градовима Пожаревцу и Костолцу врши ЈКП „Комуналне службе“ 
Пожаревац коме су поверени ови послови.
Средства су планирана због одржавање хигијене у циљу заштите здравља запослених и странака.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три године.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Одвоз отпада458.333

По годинама: 
2020-458.333

Одвоз отпада

ОРН:
90511300    

421324458.333 550.000

2.2.33 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи за потребе одржвања електричних инсталација.
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:

Поправка електричних инсталација100.000

По годинама: 
2020-100.000

Поправка електричних инсталација

ОРН:
50711000    

425117100.000 120.000

2.2.34 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи за потребе поправки канцеларијског намештаја наручиоца.
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:

Поправка намештаја-редовно83.333

По годинама: 
2020-83.333

Поправка намештаја-редовно

ОРН:
50850000    

42522183.333 100.000

2.2.35 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи за потребе поправке опреме за домаћонство и угоститењство.
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:

Поправка опреме за домаћинство и 
угоститељство
125.000

По годинама: 
2020-125.000

Поправка опреме за домаћинство и 
угоститељство

ОРН:
50800000    

425225125.000 150.000
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2.2.36 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

За потребе реализације.
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.; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Остале опште услуге -Обележавање Дана 
борбе против "беле куге"
108.333

По годинама: 
2020-108.333

Остале опште услуге -Обележавање Дана 
борбе против "беле куге"

ОРН:

423911108.333 130.000

2.2.37 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Чланом 2.Одлуке о промени одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“ („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 2/13 и 2/16) прописано је 
да је ово јавно предузеће основано и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања воде за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и 
отпадних вода.
Набавка је неопходна за плаћање потрошене воде јавном комуналном предузећу.
Процена вредности утврђена је на основу анализе потрошње и цена из претходне три године.
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог 
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге водовода и канализације2.272.727

По годинама: 
2020-2.272.727

Услуге водовода и канализације

ОРН:
90400000    

4213112.272.727 2.500.000

2.2.38 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Набавка се спроводи у циљу одржавања хигијене на јавним површинама.
Процењена вредност је утврђена на основу  анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1) ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Јавна хигијена53.103.493

По годинама: 
2020-53.103.493

Јавна хигијена

ОРН:
85142300    

42132553.103.493 58.413.843

2.2.39 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1) ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Одржавање зеленила у Пожаревцу и 
Костолцу (са прилазним путевима) и 
одржавање "Спомен парка Чачалица"

34.248.030

По годинама: 
2020-34.248.030

Одржавање зеленила у Пожаревцу и 
Костолцу (са прилазним путевима) и 
одржавање "Спомен парка Чачалица"

ОРН:
77310000    

42451134.248.030 37.672.834

2.2.40 2
2020

2
2020

7.1.1) 12
2020

Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Остале напомене:

Одржавање пружних прелаза1.914.880

По годинама: 
2020-1.914.880

Одржавање пружних прелаза

ОРН:
50225000    

4251911.914.880 2.297.856
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2.2.41 3
2020

4
2020

39.2. 8
2020

Набавка се спроводи у циљу уклањања графита са стамбених и послвних објеката.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три 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:

Чишћење графита416.666

По годинама: 
2020-416.666

Чишћење графита

ОРН:
90690000    

424911416.666 500.000

2.2.42 8
2020

9
2020

39.2. 10
2020

Потреба информисања грађана.
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:

Остале услуге рекламе и пропаганде-
15.октобар
83.333

По годинама: 
2020-83.333

Остале услуге рекламе и пропаганде-
15.октобар

ОРН:
    QA01
    QA03

42343983.333 100.000

2.2.43 9
2020

10
2020

39.2. 11
2020

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена , као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
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:

Остале опште услуге-15.октобар25.000

По годинама: 
2020-25.000

Остале опште услуге-15.октобар

ОРН:
    QA03

42391125.000 30.000

2.2.44 8
2020

8
2020

39.2. 9
2020

Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду произлази из Закона о безбедности и здрављу на раду.
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:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Реконструкција објеката ергеле Љубичево-
вршење техничког прегледа
405.000

По годинама: 
2020-405.000

Реконструкција објеката ергеле Љубичево-
вршење техничког прегледа

ОРН:
71317200    

511441405.000 486.000

2.2.45 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

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:

Уклањање мањих монтажних објеката са 
површина јавне намене
416.666

По годинама: 
2020-416.666

Уклањање мањих монтажних објеката са 
површина јавне намене

424911416.666 500.000

2.2.46 3
2020

4
2020

39.2. 10
2020

Набавка се спроводи у циљу информисања грађана.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три 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:

Електронске новине416.666

По годинама: 
2020-416.666

Електронске новине

ОРН:
64216200    

423421416.666 500.000
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2.2.47 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу информисања грађана.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три 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:

 Остале медијске услуге-Мобилни тим за 
Роме
8.333

По годинама: 
2020-8.333

 Остале медијске услуге-Мобилни тим за 
Роме

ОРН:
92200000    

4234498.333 10.000

2.2.47 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Чланом 43. став 1. Одлуке о водоводу и канализацији прописано је да послове одржавања и чишћења кишне канализације у Пожаревцу и 
Костолцу, фекалних колектора, чишћења таложника на каналима у улицама у Пожаревцу и Костолцу  обавља ЈКП "Водовод и канализација 
Пожаревац".
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог 
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Редовно чишћење и одржавање кишне 
канализације, сливника, сливничких 
решетки, таложнице и црпних станица на 
територији Пожаревца и Костолца

17.000.000

По годинама: 
2020-17.000.000

Редовно чишћење и одржавање кишне 
канализације, сливника, сливничких 
решетки, таложнице и црпних станица на 
територији Пожаревца и Костолца

ОРН:
90641000    

42131117.000.000 20.400.000

2.2.48 2
2020

3
2020

7.1.15) 12
2020

Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15. прописано је да се на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима не примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Експропријација непокретности ради 
изградње водоизворишта пијаће воде 
Кличевац на к.п. број 987 К.О. Кличевац

416.666

По годинама: 
2020-416.666

Експропријација непокретности ради 
изградње водоизворишта пијаће воде 
Кличевац на к.п. број 987 К.О. Кличевац

ОРН:
70122200    

541111416.666 500.000

2.2.49 7
2020

7
2020

7.1.15) 12
2020

На планирани износ не зарачунава се порез на додату вредност, сходно члану 27. Правилника о начину и поступку остваривања пореских 
ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (,,Службени гласник РС'', бр.120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 
104/18 и 16/19).
Набавка се спроводи у циљу реализације Пројекта  "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у 
Пожаревцу и Великом Градишту“.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15. прописано је да се на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима не примењују одредбе овог закона.; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Закуп осталог простора-
Пројекат "Унапређење предуслова за 
коришћење локалних социо-економских 
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и 
Великом Градишту"

120.000

По годинама: 
2020-120.000

Закуп осталог простора-
Пројекат "Унапређење предуслова за 
коришћење локалних социо-економских 
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и 
Великом Градишту"

ОРН:
70220000    

421619120.000 120.000
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2.2.50 2
2020

2
2020

39.2. 6
2020

Набавка се спроводи у циљу реализације Пројекта "Спровођење мера популационе политике".
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; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Остале стручне услуге-Пројекат 
"Подстицање инклузивног социо економског 
развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

100.000

По годинама: 
2020-10.000

Остале стручне услуге-Пројекат 
"Подстицање инклузивног социо економског 
развоја кроз подстицање предузетништва и 
запошљавања Рома"

ОРН:
79952000    

423599100.000 100.000

2.2.51 8
2020

8
2020

7.1.15) 10
2020

Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15. прописано је да се на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима не примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Закуп осталог простора83.333

По годинама: 
2020-83.333

Закуп осталог простора

ОРН:
    PA02

42161983.333 100.000

2.2.52 1
2020

1
2020

7.1.15) 12
2020

Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15) прописано је да се на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима не примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Закуп осталог простора-Пројекат 
"Унапређење предуслова за коришћење 
локалних социо-економских потенцијала 
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"

120.000

По годинама: 
2020-120.000

Закуп осталог простора-Пројекат 
"Унапређење предуслова за коришћење 
локалних социо-економских потенцијала 
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"

ОРН:
    PA02

421619120.000 120.000

2.2.53 1
2020

1
2020

7.1.15) 12
2020

Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15) прописано је да се на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима не примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

"Закуп осталог простора - право 
службености пролаза - Моше Пијаде до 
Шесте улице-Фекални колектор- Јужни 
слив Бусије-Кишни колектор"

3.959.950

По годинама: 
2020-3.959.950

"Закуп осталог простора - право 
службености пролаза - Моше Пијаде до 
Шесте улице-Фекални колектор- Јужни 
слив Бусије-Кишни колектор"

ОРН:
    PA02

4216191.347.927 1.617.513
4216192.612.022 3.134.427

2.2.54 1
2020

1
2020

7.1.15) 12
2020

Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15) прописано је да се на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима не примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Закуп осталог простора-право службености 
пролаза - канализациони колектор за 
насеља Пругово, Пољана и Лучица

3.173.083

По годинама: 
2020-3.173.083

Закуп осталог простора-право службености 
пролаза - канализациони колектор за 
насеља Пругово, Пољана и Лучица

4216191.602.250 1.922.700
4216191.570.833 1.885.000

2.2.55 1
2020

1
2020

7.1.15) 12
2020

Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15) прописано је да се на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима не примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Закуп осталог простора-"Локални акциони 
план за родну равноправност и унапређење 
положаја жена града Пожаревца 2019-2021. 
година"

25.000

По годинама: 
2020-25.000

Закуп осталог простора-"Локални акциони 
план за родну равноправност и унапређење 
положаја жена града Пожаревца 2019-2021. 
година"

ОРН:
    PA02

42161925.000 30.000

Страна 56 од 58Датум штампе: 15.1.2020.



2.2.56 1
2020

1
2020

7.1.15) 12
2020

Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15) прописано је да се на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима не примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Закуп осталог простора-15.октобар333.333

По годинама: 
2020-333.333

Закуп осталог простора-15.октобар

ОРН:
    PA02

421619333.333 400.000

2.2.57 1
2020

1
2020

7.1.15) 12
2020

Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15) прописано је да се на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима не примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Закуп осталог простора-Обележавање Дана 
борбе против "беле куге"
33.333

По годинама: 
2020-33.333

Закуп осталог простора-Обележавање Дана 
борбе против "беле куге"

42161933.333 40.000

2.2.58 1
2020

1
2020

7.1.14)1)) 12
2020

Обавеза наручиоца произлази из Закона о бесплатној правној помоћи.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка Закона о јавним набавкама прописано је да наручиоци не примењују одредбе овог закона на  
правне услуге, и то:
(1) услуге заступања од стране адвоката:*
– у поступку арбитраже или споразумног решавања спорова, у земљи и иностранству, као и пред међународном арбитражом или међународним 
телом за споразумно решавање спорова;*
– у поступцима пред судовима или другим органима јавне власти у земљи и иностранству или пред међународним судовима, трибуналима или 
институцијама;; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Правно заступање пред домаћим судовима-
бесплатна правна помоћ
416.666

По годинама: 
2020-416.666

Правно заступање пред домаћим судовима-
бесплатна правна помоћ

ОРН:
79100000    

423521416.666 500.000

2.2.59 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

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:

Одржавање телефонске централе500.000

По годинама: 
2020-500.000

Одржавање телефонске централе

ОРН:
50312300    

425223500.000 600.000

2.2.60 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три 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:
Остале напомене:

Поправка мобилних телефона291.666

По годинама: 
2020-291.666

Поправка мобилних телефона

ОРН:
50334140    

425223291.666 350.000

радови 1.091.666радови 1.091.666

2.3.1 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објекта и поправки услед дотрајалости.
Процењена вредност је утврђена на основу цена из  уговора из претходне 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:

Зидарски радови250.000

По годинама: 
2020-250.000

Зидарски радови

ОРН:
45262500    

425111250.000 300.000
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Место и датум:

М.П.

Александар Симоновић

Овлашћено лице:

Биљана Кочи

Одговорно лице:
_______________________________

2.3.2 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за столарске радове планира на су за поправку и одржавање постојаће столарије и стакала.
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:

Столарски радови100.000

По годинама: 
2020-100.000

Столарски радови

ОРН:
45421000    

425112100.000 120.000

2.3.3 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката.
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:

Радови на крову125.000

По годинама: 
2020-125.000

Радови на крову

ОРН:
45260000    

425114125.000 150.000

2.3.4 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

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:

Молерски радови491.666

По годинама: 
2020-491.666

Молерски радови

ОРН:
45231223    

425113491.666 590.000

2.3.5 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и анализе цена из уговора у претходне три 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:
Остале напомене:

Радови на водоводу и канализацији125.000

По годинама: 
2020-125.000

Радови на водоводу и канализацији

ОРН:
45330000    

425115125.000 150.000
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