
План набавки за 2017. годину 
ОПШТИНА ЖАБАЉ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШ ВЕЋЕ

Обухвата: Датум усвајања:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН 
НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. 
ВЕЋЕ

19.1.2017

Измена број: 404-48/2017-IV 10.3.2017
Измена број: 404-72/2017-IV 17.3.2017
Измена број: 404-100/2017 21.4.2017

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

19.373.544

са ПДВ-ом

2017 19.373.544

добра 6.133.332

1.1.1 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

5
2017

ПОШТО НИЈЕ ДОНЕТ НОВИ ПРОГРАМ, ПРЕПИСНАО ИЗ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2015. 
ГОДИНУ-реализација , усвојен на седници Општинског већа на  128. седници одржаној дана   27.02.2015.  године

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА-из Програма "Куповина аутомобила и скутера"

Разлог и оправданост набавке:

Набавка путничког аутомобила- за потребе 
МУП-а-ПС Жабаљ
1.416.666

По годинама: 
2017-1.416.666

Набавка путничког аутомобила- за потребе 
МУП-а-ПС Жабаљ

55_&_20171.416.666 1.700.000

1.1.2 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

ПОШТО НИЈЕ ДОНЕТ НОВИ ПРОГРАМ, ПРЕПИСНАО ИЗ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2015. 
ГОДИНУ-реализација , усвојен на седници Општинског већа на  128. седници одржаној дана   27.02.2015.  године

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА-из Програма "Куповина аутомобила и скутера"
ХНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка новог скутера250.000

По годинама: 
2017-250.000

Набавка новог скутера 55_&_2017250.000 300.000

1.1.3 7
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Набавка опреме за ђаке прваке-безбедност 
деце у саобраћају
300.000

По годинама: 
2017-300.000

Набавка опреме за ђаке прваке-безбедност 
деце у саобраћају

54_&_2017300.000 360.000
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1.1.4 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

3
2018

Измена број: 404-72/2017-IV; усвојена: 17.3.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак:
 ДОДАТ
Образложење: Захтев председника општине од 20. и 28/2/2017.године као и потврда Службе за финансије да постоје планирана средства за јн

Јавна набавка електричне енергије за јавно 
осветљење-за период од 12 месеци од дана 
закључења уговора

4.166.666

По годинама: 
2017-4.166.666

Јавна набавка електричне енергије за јавно 
осветљење-за период од 12 месеци од дана 
закључења уговора

49_&_20174.166.666 5.000.000

услуге 4.306.666

1.2.1 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка услуге послуживања хране у 
ресторану-према одобреном менију
1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Набавка услуге послуживања хране у 
ресторану-према одобреном менију

28_&1.000.000 1.200.000

1.2.2 2
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Услуге сузбијања комараца1.666.666

По годинама: 
2017-1.666.666

Услуге сузбијања комараца 51_&_20171.666.666 2.000.000

1.2.3 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

средства обезбеђена конкурсом од Покрајинског секретаријата
процењена вредност утврђена приликом конкурса за доделу средстава код Покрајинског секретаријата
интерни број поступка: 1.2.3; тип набавке: еколошка; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-100/2017; усвојена: 21.4.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак: 
ДОДАТ
Образложење: општина Жабаљ је остварила средства за суфинансирање уклањања дивљих депонија на Конкусу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство у износу од 500.000,00 динара. Сопствено учешће 267.000,00 са ПДВ.

Услуга уклањања дивљих депонија са 
пољопривредног земљишта
640.000

По годинама: 
2017-640.000

Услуга уклањања дивљих депонија са 
пољопривредног земљишта

29_&640.000 767.000

1.2.4 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Општина Жабаљ је остварила средств аза суфинансирање пројектнотехничке докментације за решавање проблема атмосферске канализације за 
део улица у Жабљу (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење по конкурсу Министарства привреде број 401-00-
281/2017-11 у износу од 840.000,00 Сопствено учешће 360.000,00 са ПДВ.
процењена вредност одређена приликом припреме документације за конкурс
интерни број поступка: 404-100; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-100/2017; усвојена: 21.4.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак: 
ДОДАТ
Образложење: општина Жабаљ је остварила средства сза суфинансирање пројектнотехничке документације за ррешавање проблема атмосверске канализације за део улица у Жабљу 
(идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење) на конкурсу Министарства привреде број 401-00-281/2017-11 у износу од 840.000,00 динара .Сопствено учешће 
360.000,00 са ПДВ.

Уалуга израде пројектно техничке 
документације за изградњу атмосферске 
канализације у делу насеља Жабаљ

1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Уалуга израде пројектно техничке 
документације за изградњу атмосферске 
канализације у делу насеља Жабаљ

40_&1.000.000 1.200.000
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радови 8.933.546

1.3.1 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

10
2017

Измена број: 404-48/2017-IV; усвојена: 10.3.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак:
 ДОДАТ
Образложење: уговором бој 136-401-328/2017-01/1  управе за капитална улагања АПВ обезбеђена средства

Радови на изградњи отворених спортских 
терена у комплексу Основне школе Жарко 
Зрењанин у Госпођинцима

8.933.546

По годинама: 
2017-8.933.546

Радови на изградњи отворених спортских 
терена у комплексу Основне школе Жарко 
Зрењанин у Госпођинцима

50-1_&20178.933.546 10.720.256
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

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

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

3.919.164

са ПДВ-ом

2017 3.919.164

добра 873.832добра 873.832

2.1.1 1
2017

1
2017

39.2. 1
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 и испорука новогодишњих пакетића 
за децу-МУП РС ПС ЖАбаљ-42 ком пакетића
69.167

По годинама: 
2017-69.167

Набавка и испорука новогодишњих пакетића 
за децу-МУП РС ПС ЖАбаљ-42 ком пакетића

28_&69.167 83.000

2.1.2 1
2017

1
2017

39.2. 2
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 пригодних поклона (Хемијске оловке
 и календари и слично)
391.667

По годинама: 
2017-391.667

Набавка пригодних поклона (Хемијске оловке
 и календари и слично)

28_&391.667 470.000

2.1.3 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 украсног цвећа и цветних 
аранжмана
83.333

По годинама: 
2017-83.333

Набавка украсног цвећа и цветних 
аранжмана

31_&83.333 100.000

2.1.4 1
2017

2
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 дневног листа и листа 
Пољопривредник
63.000

По годинама: 
2017-63.000

Набавка дневног листа и листа 
Пољопривредник

31_&63.000 75.600

2.1.5 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 клешта за извлачење унесрећених 
лица
16.666

По годинама: 
2017-16.666

Набавка клешта за извлачење унесрећених 
лица

53_&_201716.666 20.000
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2.1.6 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

х
х
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 књига - према потреби и по 
спецификацији
83.333

По годинама: 
2017-83.333

Набавка књига - према потреби и по 
спецификацији

42_&83.333 100.000

2.1.7 5
2017

6
2017

39.2. 6
2017

х
х
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 књига-поклон за ђаке -"вуковце"166.666

По годинама: 
2017-166.666

Набавка књига-поклон за ђаке -"вуковце" 35_&_2017166.666 200.000

услуге 3.045.332услуге 3.045.332

2.2.1 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Образложење основаности: Носилац искључиве делатности СЛ Гласник РС; Остале напомене:

Услуге објаве огласа у Сл гласнику РС215.000

По годинама: 
2017-215.000

Услуге објаве огласа у Сл гласнику РС 28_&215.000 258.000

2.2.2 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Услуга изнајмљивања озвучења и бина за 
потребе прослава
150.000

По годинама: 
2017-150.000

Услуга изнајмљивања озвучења и бина за 
потребе прослава

26_&150.000 180.000

2.2.3 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:

Услуге штампања - према потребама 
Наручиоца
215.000

По годинама: 
2017-215.000

Услуге штампања - према потребама 
Наручиоца

28_&215.000 258.000

2.2.4 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:

Услуге одржавања и администрирања сајтом
 www.zabalj.rs-за 2017.годину
480.000

По годинама: 
2017-480.000

Услуге одржавања и администрирања сајтом
 www.zabalj.rs-за 2017.годину

26_&480.000 537.600

2.2.5 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:

Услуга објаве огласа/тендера и слично у 
јавним гласилима
166.666

По годинама: 
2017-166.666

Услуга објаве огласа/тендера и слично у 
јавним гласилима

28_&166.666 200.000
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2.2.6 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Процена председника општине да ће бити потребно да се обавља ванлинијски превоз сукцесивно а према потребама
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 изнајмљивања аутобуса ради 
ванлинијског превоза-према потреби
400.000

По годинама: 
2017-400.000

Услуга изнајмљивања аутобуса ради 
ванлинијског превоза-према потреби

28_&400.000 480.000

2.2.7 1
2017

1
2017

7.1.14)1)) 12
2017

х
х
Образложење основаности: Члан 7. став 1. тачка 14 Закона о јавним набавкама-заступање адвоката; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Адвокатске услуге340.000

По годинама: 
2017-340.000

Адвокатске услуге 28_&340.000 408.000

2.2.8 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:

Услуге смештаја на службеном путу у 
иностранству
249.000

По годинама: 
2017-249.000

Услуге смештаја на службеном путу у 
иностранству

27_&249.000 273.900

2.2.9 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:

Услуге смештаја на службеном путу у Р 
Србији
249.000

По годинама: 
2017-249.000

Услуге смештаја на службеном путу у Р 
Србији

27_&249.000 273.900

2.2.10 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

х
х
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 набавке авионских карти-према 
потреби
250.000

По годинама: 
2017-250.000

Услуге набавке авионских карти-према 
потреби

27_&250.000 300.000

2.2.11 3
2017

3
2017

39.2. 3
2017

Измена број: 404-72/2017-IV; усвојена: 17.3.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак:
 ДОДАТ
Образложење: Захтев председника општине од 28/2/2017 и решење председника општине од 23/2/2017.године

Услуга тапацирања врата на вратима 
канцеларије председника општине
16.666

По годинама: 
2017-16.666

Услуга тапацирања врата на вратима 
канцеларије председника општине

29_&16.666 20.000
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2.2.12 3
2017

3
2017

39.2. 3
2017

Измена број: 404-72/2017-IV; усвојена: 17.3.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак:
 ДОДАТ
Образложење: Захтев Председника општине од 28.02.2017

Услуга  организовања путовања у Темишвар 
за жене запослене у јавном сектору општине 
поводом Дана жена

120.000

По годинама: 
2017-120.000

Услуга  организовања путовања у Темишвар 
за жене запослене у јавном сектору општине 
поводом Дана жена

28_&120.000 144.000

2.2.13 5
2017

7
2017

39.2. 7
2017

Грађевински инспектор је у поступку озакоњења незаконито изграђених објеката пословног објекта са терасом изграђеног на кат.парцели број 
2704/3 к.оЧуруг, ул.Цара Душана бб по службеној дужности порехуо поступак озакоњења
на основу података из претходне године и путем испитивања тржишта (интернет, телефонски позиви)
интерни број поступка: 404-100/2017; Образложење основаности: по службеној дужности - поступак озакоњења незаконито изграђених објеката; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-100/2017; усвојена: 21.4.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак: 
ДОДАТ
Образложење: Грађевински инспектор је у поступку озакоњења незаконито изграђеног пословног објекта са терасм изграђеног на кат.парцели број 2704/0 к.о Чуруг ул. Цара Душана бб, 
Чуруг и исти доставио надлежном органу како би по службеној дужности покренуто поступак озакоњења,

Израда извештаја о затеченом стању у 
поступку озакоњења пословног објекта са 
терасом изграђеног на кат. Парцели број 
2704/3 к.о Чуруг,ул Цара Душана бб Чуруг

72.000

По годинама: 
2017-72.000

Израда извештаја о затеченом стању у 
поступку озакоњења пословног објекта са 
терасом изграђеног на кат. Парцели број 
2704/3 к.о Чуруг,ул Цара Душана бб Чуруг

29_&72.000 86.000

2.2.14 5
2017

7
2017

39.2. 8
2017

по налогу грађевинског инспектора
на основу ранијих година и испитивањем тржишта -интернетом, телефоном
интерни број поступка: 404-100/2017; Образложење основаности: набавка испод 500.000 дин.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-100/2017; усвојена: 21.4.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак: 
ДОДАТ
Образложење: Грађевински инспектор је у поступку озакоњења незаконито изграђеног пословног објекта са терасм изграђеног на кат.парцели број 2704/0 к.о Чуруг ул. Цара Душана бб, 
Чуруг и исти доставио надлежном органу како би по службеној дужности покренуто поступак озакоњења,

Геодетске услуге у поступку озакоњења 
пословног објекта са терасом изграђеног на 
кат.парцели број 2704/3 к.о Чуруг ул.Цара 
Дупана бб Чуруг

25.000

По годинама: 
2017-25.000

Геодетске услуге у поступку озакоњења 
пословног објекта са терасом изграђеног на 
кат.парцели број 2704/3 к.о Чуруг ул.Цара 
Дупана бб Чуруг

29_&25.000 30.000

Страна 7 од 9Датум штампе: 21.4.2017



Место и датум: Овлашћено лице:

2.2.15 4
2017

4
2017

39.2. 4
2017

по налогу грађевинског инспектора у поступку озакоњења нелегално изграђеног објекта
на основу ранијих набавки и испитивање тржишта
интерни број поступка: 404-100; Образложење основаности: набавка испод 500.000 дин.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-100/2017; усвојена: 21.4.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак: 
ДОДАТ
Образложење: Грађевински инспектор је у поступку озакоњења незаконито изграђеног  објекта донео решење број 356-1-16/2017-3 којим је наложио рушење бетонског платоа и два 
помоћна објекта на кат.парцели број 308 у улБранка Радичевића број 56 уи Госпођинцима и исти доставио надлежном органу како би по службеној дужночсти покренуо поступак 
озакоњења.

Геодетске услуге у поступклу озакоњења 
бетонског платоа и два помоћна објекта на 
кат.парцели број 308 у ул.Бранка Радичевића
 број 56 у Госпођиндима

25.000

По годинама: 
2017-25.000

Геодетске услуге у поступклу озакоњења 
бетонског платоа и два помоћна објекта на 
кат.парцели број 308 у ул.Бранка Радичевића
 број 56 у Госпођиндима

29_&25.000 30.000

2.2.16 5
2017

7
2017

39.2. 7
2017

по решењу грађевинског инспекторља
на основу ранијих истоврсних набавки
интерни број поступка: 404-100/2017; Образложење основаности: набавка испод 500.000 дин.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-100/2017; усвојена: 21.4.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017; поступак: 
ДОДАТ
Образложење: Грађевински инспектор је у поступку озакоњења незаконито изграђеног  објекта донео решење број 356-1-16/2017-3 којим је наложио рушење бетонског платоа и два 
помоћна објекта на кат.парцели број 308 у улБранка Радичевића број 56 уи Госпођинцима и исти доставио надлежном органу како би по службеној дужночсти покренуо поступак 
озакоњења.

Израда извештаја о затеченом стању у 
поступку озакоњења бетонског платоа и два 
помоћна објекта на катастарској парцели 
број 308 у ул.Бранка Радичевића број56 у 
Госпођинцима

72.000

По годинама: 
2017-72.000

Израда извештаја о затеченом стању у 
поступку озакоњења бетонског платоа и два 
помоћна објекта на катастарској парцели 
број 308 у ул.Бранка Радичевића број56 у 
Госпођинцима

29_&72.000 86.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-48/2017-IV; усвојена: 10.3.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017
Овлашћени предлагачи по интерном акту, су на обрасцу "Списак набавки" предложили уношење непланираних: Уговором са Управом за капитална улагања АПВ од 23.02.2017 године обезбеђена су 
средства у износу од 10.720.256,00 динара за изградњу спортских терена при ОШ у Госпођинцима. На основу решења председника општине о отварању  извора финансирања и отварања 
апропријације број 401-126/2017-IV од 10.03.2017.године

Измена број: 404-72/2017-IV; усвојена: 17.3.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017
Одговорно лице - председник општине Жабаљ је поднео захтеве да се наведене јавне набавке односно набавке убаце у одговарајуће план јавних набавки/план набавки на које се не примењује Закон 
о ЈН. Везано за јавну набавку "електрично осветљење -јавна расвета" и "Услуга тапацирања врата на вратима код председника општине" постоји допис-достава информација Службе за финансије од
 23/2/2017.године и Решење председника општине бр. 401-112/17 од 23/2/2017.године

Измена број: 404-100/2017; усвојена: 21.4.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТ. ВЕЋЕ од 19.1.2017
Одговорно лице- Председник општине Жабаљ је поднео захтев да се наведене јавне набавке односно набавке убаце у одговарајући план јавних набавки/план набавки на које се закон о ЈН не 
примењује
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М.П.

Чедомир Божић-председник Општине

Чедомир Божић-председник Општине

Одговорно лице:
_______________________________
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