
План набавки за 2020. годину 
Скупштина 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

11.687.605

са ПДВ-ом

2020 11.532.605

2021 155.000

добра 791.666

1.1.1 1
2020

2
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:

Репрезентација791.666

По годинама: 
2020-791.666

Репрезентација

ОРН:
15831000    

15860000    
15911000    
15980000    

423711666.666 800.000
423711125.000 150.000

услуге 10.895.939

1.2.1 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

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-Службени гласник333.333

По годинама: 
2020-333.333

Услуге штампања билтена-Службени гласник

ОРН:
79820000    

423411333.333 400.000

1.2.2 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

2
2021

Потреба информисања грађана и шире јавности о раду наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Медијске услуге телевизије4.875.000

По годинама: 
2020-4.875.000

Медијске услуге телевизије

ОРН:
92220000    

4234214.875.000 5.850.000

1.2.3 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

7
2021

Потреба информисања грађана и шире јавности о раду наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медијске услуге радија1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Медијске услуге радија

ОРН:
92210000    

4234211.000.000 1.200.000
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1.2.4 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

7
2021

Потреба информисања грађана и шире јавности о раду наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Медијске услуге штампаних јавних гласила 
регионалног карактера
2.083.333

По годинама: 
2020-2.083.333

Медијске услуге штампаних јавних гласила 
регионалног карактера

ОРН:
92400000    

4234212.083.333 2.500.000

1.2.5 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Угоститељске услуге741.666

По годинама: 
2020-586.666

2021-155.000

Угоститељске услуге

ОРН:
55300000    

423621741.666 890.000

1.2.6 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2021

Потреба информисања грађана и шире јавности о раду наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Медијске услуге штампаних јавних гласила 
републичког карактера
645.941

По годинама: 
2020-645.941

Медијске услуге штампаних јавних гласила 
републичког карактера

ОРН:
92400000    

423421645.941 775.130

1.2.7 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
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-ГИК883.333

По годинама: 
2020-883.333

Услуге штампања билтена-ГИК

ОРН:
79820000    

423411883.333 1.060.000

1.2.8 6
2020

7
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-штампање 
билтена града
333.333

По годинама: 
2020-333.333

Услуге штампања билтена-штампање 
билтена града

ОРН:
79820000    

423411333.333 400.000
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

4.916.899

са ПДВ-ом

2020 4.916.899

добра 1.897.562добра 1.897.562

2.1.1 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поклони (роковници, футроле, хемијске..)312.500

По годинама: 
2020-312.500

Поклони (роковници, футроле, хемијске..)

ОРН:
39298400    

423712312.500 375.000

2.1.2 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

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

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал125.000

По годинама: 
2020-125.000

Канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    

426111125.000 150.000

2.1.3 2
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Набавка се спроводи за потребе одржавања избора.
Процена вредности 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:

Потрошни материјал ГИК - одржавање 
избора
450.000

По годинама: 
2020-450.000

Потрошни материјал ГИК - одржавање 
избора

426911450.000 540.000

2.1.4 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Цвеће125.000

По годинама: 
2020-125.000

Цвеће

ОРН:
03121210    

423712125.000 150.000
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2.1.5 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Пиће62.500

По годинама: 
2020-62.500

Пиће

ОРН:
15911000    

15930000    

42371262.500 75.000

2.1.6 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сувенири са обележјем Града Пожаревца83.333

По годинама: 
2020-83.333

Сувенири са обележјем Града Пожаревца

ОРН:
39298400    

42371283.333 100.000

2.1.7 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и снабдевања горивом службених возила
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње у  претходнe 3 године.
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 бензина375.000

По годинама: 
2020-375.000

Набавка бензина

ОРН:
09132100    

426411375.000 450.000

2.1.8 2
2020

2
2020

39.2. 5
2020

Нбавка се спроводи за потребе одржавања избора.
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:

Канцеларијски материјал-ГИК364.229

По годинама: 
2020-364.229

Канцеларијски материјал-ГИК 426111364.229 437.075

услуге 3.019.337услуге 3.019.337

2.2.1 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна за несметано функционисање наручиоца
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње и 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 мобилних телефона-ГИК93.333

По годинама: 
2020-93.333

Услуге мобилних телефона-ГИК

ОРН:
64212000    

42141493.333 112.000
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2.2.2 2
2020

2
2020

7.1.1) 12
2020

Средства су планирана за објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу службених гласила РС и база прописа као и за потребе 
објављивања у време обављања изборних радњи.
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:

Објављивање тендера и  информативних 
огласа
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Објављивање тендера и  информативних 
огласа

ОРН:
79341200    

423432500.000 600.000

2.2.3 2
2020

2
2020

7.1.10) 12
2020

Потреба информисања грађана о раду наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године.
Образложење основаности: куповину, развој, продукцију или копродукцију радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма, с 
тим што се на набавку добара, услуга или радова потребних за продукцију, копродукцију или емитовање таквих програма примењује овај закон;; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медијске услуге радија и телевизије91.666

По годинама: 
2020-91.666

Медијске услуге радија и телевизије

ОРН:
92200000    

42344191.666 110.000

2.2.4 1
2020

1
2020

7.1.12) 12
2020

Послови су неопходни за функционисање Скупштине града Пожаревца.
Процена вредности је утврђена на основу цене рада за одређени степен стручне спреме.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 12. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на заснивање радног односа и 
закључивање уговора о обављању привремених и повремених послова.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале опште услуге 
- услуге ангажовања саветника као и других 
консултаната

1.493.506

По годинама: 
2020-1.493.506

Остале опште услуге 
- услуге ангажовања саветника као и других 
консултаната

ОРН:
98000000    

4239111.493.506 2.300.000

2.2.5 3
2020

3
2020

7.1.15) 12
2020

Закуп пословног простора је неопходан за потребе одржавања избора.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта за ову врсту непокретности на територији града.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 15. ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на прибављање или закуп 
земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима;; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп осталог простора-ГИК228.333

По годинама: 
2020-228.333

Закуп осталог простора-ГИК

ОРН:
    PA02

421619228.333 274.000

2.2.6 3
2020

4
2020

39.2. 5
2020

Набавка је неопходна за потребе одржавања избора
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:

остале опште услуге-ГИК-одржавање избора570.833

По годинама: 
2020-570.833

остале опште услуге-ГИК-одржавање избора

ОРН:
98000000    

423911570.833 685.000
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Место и датум:

М.П.

Бојан Илић

Овлашћено лице:

Биљана Кочи

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.7 3
2020

3
2020

7.1.1) 6
2020

редства су планирана за објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу службених гласила РС и база прописа као и за потребе 
објављивања у време обављања изборних радњи.
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:

Објављивање тендера и  информативних 
огласа-ГИК
41.666

По годинама: 
2020-41.666

Објављивање тендера и  информативних 
огласа-ГИК

ОРН:
79341200    

42343241.666 50.000
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