
План набавки за 2017. годину 
ОПШТИНА ЖАБАЉ-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Обухвата: Датум усвајања:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН 
НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ЖАБАЉ

19.1.2017

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

150.000

са ПДВ-ом

2017 150.000

услуге 150.000

1.2.1 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Табела Капитални издаци из Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2017.годинуРазлог и оправданост набавке:

Израда Плана детаљне регулације ради 
обезбеђења прикључка инфраструктуре - 
ради реализације пројекта

150.000

По годинама: 
2017-150.000

Израда Плана детаљне регулације ради 
обезбеђења прикључка инфраструктуре - 
ради реализације пројекта

10_&150.000 180.000
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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

359.240

са ПДВ-ом

2017 359.240

добра 16.666добра 16.666

2.1.1 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

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.; 

Остале напомене:

Набавка канцеларијског материјала16.666

По годинама: 
2017-16.666

Набавка канцеларијског материјала 11_&16.666 20.000

услуге 342.574услуге 342.574

2.2.1 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Услуга смештаја на службеном путу у земљи45.454

По годинама: 
2017-45.454

Услуга смештаја на службеном путу у земљи 8_&201745.454 50.000

2.2.2 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Према потребама Председника СО
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:

Услуга смештаја на службеном путу у 
иностранству
45.454

По годинама: 
2017-45.454

Услуга смештаја на службеном путу у 
иностранству

8_&201745.454 50.000

2.2.3 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Образложење основаности: Уколико се појави потреба током године; Остале напомене:

Набавка услуге штампања визит карата за 
изабрана и постављена лица и одборничких 
легитимација

41.666

По годинама: 
2017-41.666

Набавка услуге штампања визит карата за 
изабрана и постављена лица и одборничких 
легитимација

9_&41.666 50.000

2.2.4 9
2017

10
2017

7.1.12) 11
2017

Образложење основаности: У случају закључења уговора о делу који имају за предмет самостално извршење одређеног интелектуалног посла из 
области науке или просвете или обављање уметничке или друге делатности из области културе, у складу са законом, а чија појединачна вредност 
није већа од 12.000.000 динара, укључујући и порезе и доприносе, на годишњем нивоу,; 

Остале напомене:

Израда и испорука плакета са амблемом 
општине Жабаљ у патинираном полираном 
месингу  и припадајућих кутија-за дан 
Општине 08.11.2017

200.000

По годинама: 
2017-200.000

Израда и испорука плакета са амблемом 
општине Жабаљ у патинираном полираном 
месингу  и припадајућих кутија-за дан 
Општине 08.11.2017

9_&200.000 300.000
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Место и датум:

М.П.

Чедомир Божић, председник Општине

Овлашћено лице:

Радован Чолић, председник Скупштине општине

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.5 10
2017

10
2017

39.2. 11
2017

Образложење основаности: Секретар СО исказао потребу за штампањем укупно 100 комада позивница за дан Општине Митровдан 2017.године. 
50 дин/комаду; 

Остале напомене:

Услуга штампе позивница за дан општине 
08.11.2017.године
10.000

По годинама: 
2017-10.000

Услуга штампе позивница за дан општине 
08.11.2017.године

9_&10.000 12.000
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