
План набавки за 2017. годину 
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

Обухвата: Датум усвајања:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН 
НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ЖАБАЉ

24.1.2017

Техничка исправка број: 404-145/2017-
III

9.6.2017

Техничка исправка број: 404-145/2017 9.6.2017
Измена број: 404-200/2017-III 18.8.2017
Измена број: 404-202/2017-III 21.8.2017
Измена број: 404-215/2017-III 13.9.2017
Измена број: 404-224/2017-III 26.9.2017
Измена број: 404-244/2017-III 10.10.2017

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

59.144.427

са ПДВ-ом

2017 52.252.799

2018 6.891.628

добра 13.875.449

1.1.1 1
2017

2
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2017

Запослени су исказали потребу за наведеним добрима
На интернет презентацијама добављача
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: ако 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:

Набавка стручне литературе за потребе 
запослених у Општинској управи-први део
170.000

1. Привредни саветник и регистар прописа-160.000

2. Саветник -2110.000

3

По годинама: 
2017-170.000

Набавка стручне литературе за потребе 
запослених у Општинској управи-први део
1. Привредни саветник и регистар прописа-1
2. Саветник -2
3

77_&170.000 187.000

1.1.2 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Ради обављања послова предвиђених Законом о локалној самоуправи и Статутом Општине, актом о систематизацији послова при Општинској 
управи Жабаљ.
Надлежна Служба за помоћно техничке послове је испитала цене горива, али и количине за које су проценили да ће нам бити потребне. Износ из 
Плана јавних набавки за 2015.годину увећан за 20%, с обзиром да смо у 2015.години купили два нова моторна возила-аутомобила

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка моторног горива2.833.333

По годинама: 
2017-2.500.000

2018-333.333

Набавка моторног горива 77_&2.500.000 3.000.000
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1.1.3 6
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2018

Да ли се у процењену вредност јавне набавке електричне енергије, поред цене електричне енергије урачунавају и пратећи трошкови које 
снабдевач електричне енергије исказује у рачуну?

Чланом 64. став 1. ЗЈН, прописано је да се процењена вредност јавне набавке исказује у динарима, без пореза на додату вредност. 

Ставом 2. наведеног члана, прописано је да процењена вредност јавне набавке обухвата укупни плативи износ понуђачу.

Дакле, процењена вредност одређене набавке представља износ средстава које наручилац очекује да ће утрошити за прибављање одређеног 
добра, услуге или радова. 

С тим у вези, наручилац је дужан да приликом утврђивања процењене вредности јавне набавке електричне енергије, поред цене електричне 
енергије, урачуна све трошкове који су везани за предмет набавке, као што су трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне 
енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије, све без пореза на додату вредност.
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Жабаљ.
Процена количина (до 264500 киловат часова годишње) је извршена на основу анализе потрошње претходне године-2016 анализом мерних места 
за која рачуне плаћа наручилац, укупно 21 мерних места, увећано за одређени проценат, како не би смо дошли у ситуацију да прекорачимо 
просечну потрошњу у овој осетљивој области, а коју је извршила надлежна служба за помоћно –техничке послове. У процењеној вредности су 
обухваћени и износи накнада које су обухваћене рачуном за испоручену ел енергију, а на основу законских прописа се плаћају, и на исте се не 
може утицати у смислу прибављања повољније понуде (У цену  уговора треба да буду  урачунати трошкови услуге приступа и коришћења систему 
електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.)

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Техничка исправка број: 404-145/2017-III; усвојена: 9.6.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Због ликвидације ЈП Развој Жабаљ и преузимања његове имовине дошло је до увећања сталних трошкова који ће у будуће падати на терет Општинске управе Жабаљ.

Набавка електричне енергије/на перод од 12 
месеци
2.500.000

По годинама: 
2017-1.660.000

2018-840.000

Набавка електричне енергије/на перод од 12 
месеци

72_&733.333 880.000
72_&926.667 1.112.000

1.1.4 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2018

Набавка се спроводи ради набавке добара за репрезентацију-по спецификацији за потребе Наручиоца. Требовање надлежне Службе за помоћно 
техничке послове. Додата је јавна набавка пића.
тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка хране, пића и сродних производа за 
репрезентацију Општинске управе –по 
партијама

1.250.000

По годинама: 
2017-1.000.000

2018-250.000

Набавка хране, пића и сродних производа за 
репрезентацију Општинске управе –по 
партијама

74_&1.166.666 1.400.000

1.1.5 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Ради обављања послова и надлежности Општинске управе
тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Набавка канцеларијског материјала1.083.333

По годинама: 
2017-916.666

2018-166.667

Набавка канцеларијског материјала 77_&833.333 1.000.000
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1.1.6 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка нових тонера за штампаче и 
фотокопире
537.000

По годинама: 
2017-537.000

Набавка нових тонера за штампаче и 
фотокопире

77_&537.000 644.400

1.1.7 2
2017

3
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

2
2018

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке  стручне литературе, стручних часописа, програмских пакета прописа и осталог писаног 
материјала за успешно обављање послова и задатака, те за константно усавршавање, информисање запослених. Овде су уговори закључени до 
15.03.2016.године

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходној години, исказаних потреба запослених, односно поручених добара из 
достављених рачуна за утрошену добра у претходној години,  од појединих добављача.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Сматрамо да наведени понуђачи, као једини овлашћени издавачи/аутор програма и литературе могу да 
изврше набавку; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка стручне литературе за потребе 
запослених у Општинској управи-други део
455.000

1. Прописи нет -570.000

2. Параграф лекс-10165.000

3. НИП образовни-2120.000

4. Профисистем-130.000

5. ИПЦ Финансије-270.000

По годинама: 
2017-455.000

Набавка стручне литературе за потребе 
запослених у Општинској управи-други део
1. Прописи нет -5
2. Параграф лекс-10
3. НИП образовни-2
4. Профисистем-1

5. ИПЦ Финансије-2

77_&455.000 500.500

1.1.8 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Унапређење пољопривреде и реализација Програма утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта. Средства 
ће бити утошена након усвајања Годишњег програма заштите, уређења пољопривредног земљишта за 2015.годину. Реализација Програмске 
активности из Одлуке о буџету: 0602-0001ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Разлог и оправданост набавке:

Набавка опреме за пољочуваре - по 
спецификацији
1.554.716

По годинама: 
2017-1.554.716

Набавка опреме за пољочуваре - по 
спецификацији

98_&20171.554.716 1.865.660

1.1.9 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Шефови служби су исказали потребе за опремом, од тих предлога неки су прихваћени од стране одговорног лица , а неки не.Разлог и оправданост набавке:

Набавка рачунарске и сродне опреме по 
спецификацији
416.666

По годинама: 
2017-416.666

Набавка рачунарске и сродне опреме по 
спецификацији

84_&416.666 500.000

1.1.10 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Мобилни телефони-нови208.333

По годинама: 
2017-208.333

Мобилни телефони-нови 84_&208.333 250.000

1.1.11 1
2017

1
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Помоћ избеглим лицима која имају пребивалиште/боравиште на подручју општине Жабаљ.
тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Набавка добара за економско оснаживање 
избеглица
682.069

По годинама: 
2017-682.069

Набавка добара за економско оснаживање 
избеглица

197_&_2017682.069 818.483
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1.1.12 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка опреме из средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине-по 
спецификацији

1.666.666

По годинама: 
2017-1.666.666

Набавка опреме из средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине-по 
спецификацији

172_&_20171.666.666 2.000.000

1.1.13 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Поновљени поступак за две партије за које није закључен уговор из 2016.године, односно за које је поступак обустављенРазлог и оправданост набавке:

Набавка добара за економско оснаживање 
избеглица
333.333

По годинама: 
2017-333.333

Набавка добара за економско оснаживање 
избеглица

197_&_2017333.333 400.000

1.1.14 10
2017

11
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2018

Потреба за софтверским решењем које би олакшало припремање буџета за 2018. годину
интерни број поступка: 404-224/2017-III; ЗЈН: 36.1.2); 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Измена број: 404-224/2017-III; усвојена: 26.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Постојање потребе за набавком софтвера «Саветник» за припрему и састављање програмског буџета општине Жабаљ за 2018. годину, који би представљао надоградњу 
постојећег софтвер за обрачун зарада, књижење и остали финансијско рачуноводствени послови.

Набавка и одржавање софтвера «Саветник» 
за припрему и састављање програмског 
буџета општине Жабаљ за период од 12 
месеци

185.000

По годинама: 
2017-185.000

Набавка и одржавање софтвера «Саветник» 
за припрему и састављање програмског 
буџета општине Жабаљ за период од 12 
месеци

74_&185.000 222.000

услуге 32.497.694

1.2.1 2
2017

3
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

2
2018

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке услуге одржавања програма –софтвера, који користи Општинска управа Жабаљ, а које је 
сачинила  „Агенција за ИЗ, Гис и комуникације општине Инђија“ д.о.о из Инђије. Програм је неопходан ради обављања послова који улазе у 
делокруг Општинске управе-неколико служби.
Процена количина извршена је на бази количина из прошле гиодине-2 софтвера (модула). Вредност је процењена узевши у обзир средства која су 
за предметну намену утрошена прошле године. За 2016 год је био уговорен износ за одржавање у висини од 780.000,00 динара без ПДВ-а, док смо
 за ову годину планирали смањење модула
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Сматрамо да наведени понуђач, као аутор и носилац изворног кода, да је једини у могућности да одржава
 навдене софтвере које користимо; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање софтвера -услуге пружања 
техничке подршке за софтвере које 
користимо: „ИРА-Административно-
кадровски модул" и  „ИРА Административни 
модул-ПИСАРНИЦА“

375.000

По годинама: 
2017-291.667

2018-83.333

Одржавање софтвера -услуге пружања 
техничке подршке за софтвере које 
користимо: „ИРА-Административно-
кадровски модул" и  „ИРА Административни 
модул-ПИСАРНИЦА“

74_&291.666 350.000
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1.2.2 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради омогућавања редовног сервисирања путничких возила која се налазе у власништву Општинске управе. 
Процена количина је извршена на основу постојећег броја возила-четири  ПУТНИЧКА ВОЗИЛА-дачија логан, шкода суперб 2009; шкода суперб 
2015; и опел Мерива
Процена вредности је извршена с обзиром на прошлогодишњу висину предметних услуга текућих поправки и одржавања опреме за саобраћај 
(узето је просечно по врстама возила-односно врсти пружених услуга тј.кварова). Вредности проверила Служба за помоћно техничке послове
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Редовно месечно одржавање и сервисирање
 моторних возила- путнички програм -по 
партијама

600.000

По годинама: 
2017-500.000

2018-100.000

Редовно месечно одржавање и сервисирање
 моторних возила- путнички програм -по 
партијама

76_&500.000 600.000

1.2.3 2
2017

3
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

2
2018

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке услуге одржавања програма „ИС-ЛПА“, који користи Служба за локалну пореску 
администрацију, а који је начинио „Институт Михајло Пупин“ д.о.о из Београда. Програм је неопходан ради обављања послова који улазе у делокруг
 Службе. У 2014. години јебио спроведен преговарачки поступак на основу сагласности Управе за ЈН.
Вредност је процењена у сарадњи са Службом локалну пореску администрацију,
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Сматрамо да наведени понуђач једини може да изврши набавку, с обзиром да је аутор и носилац 
ауторских права на софтверу.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања софтвера „ИС-ЛПА“ у 
локалној пореској администрацији
798.000

По годинама: 
2017-665.000

2018-133.000

Услуге одржавања софтвера „ИС-ЛПА“ у 
локалној пореској администрацији

74_&665.000 798.000

1.2.4 7
2017

8
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2018

Важење постојећег уговора са Телеком Србија АД је орочено до августа 2017год.. Или и пре уколико дође до ранијег утрошка средстава по уговоруРазлог и оправданост набавке:

Набавка услуге мобилне телефоније за 
период од 12 месеци
1.666.666

По годинама: 
2017-555.553

2018-1.111.113

Набавка услуге мобилне телефоније за 
период од 12 месеци

72_&555.553 666.664

1.2.5 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2018

Набавка се спроводи ради омогућавања редовног сервисирања теретног програма који се налази у власништву Општинске управе. Реч је о 
теретним возилима која су дата на коришћење ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, али по уговорима којима су дати на коришћење, трошкови одржавања падају
 на терет власника. 
Процена количина је извршена на основу постојећег броја возила. Ради се о два камиона смећара и једном камиону  полуприколичару
Средства која су уговорена на прошлогодишњем нивоуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Редовно одржавање и сервисирање 
теретних моторних возила
600.000

По годинама: 
2017-350.000

2018-250.000

Редовно одржавање и сервисирање 
теретних моторних возила

76_&350.000 420.000
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1.2.6 2
2017

3
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

2
2018

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке услуге одржавања програма „Т-трезор“, који користи Служба за финансије, а који је начинио 
„Завод за унапређење пословања“ д.о.о из Београда. Програм је неопходан ради обављања послова који улазе у делокруг Службе, обрачун 
зарада, књижење и остали финансијско-рачуноводствени послови.  Програм је неопходан ради обављања послова који улазе у делокруг Службе.
Вредност је процењена узевши у обзир средства која су за предметну намену утрошена прошле године на месечном нивоу /увећано за 10%
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Сматрамо да као носилац ауторског права на софтверу понуђач је једини адекватно оспособљен за 
извршење услуге; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање софтвера Т-Трезор у Служби за 
финансије
220.000

По годинама: 
2017-220.000

Одржавање софтвера Т-Трезор у Служби за 
финансије

74_&220.000 264.000

1.2.7 8
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2018

Ранији уговор важи до септембра 2017.годинеРазлог и оправданост набавке:

Набавка услуга фиксне телефоније-12 
месеци од дана закључења уговора
1.000.000

По годинама: 
2017-250.000

2018-750.000

Набавка услуга фиксне телефоније-12 
месеци од дана закључења уговора

72_&250.000 300.000

1.2.8 2
2017

3
2017

отворени 
поступак

2
2018

тип набавке: оквирни споразум; Остале напомене:

Услуге годишњег превоза ученика са 
подручја општине Жабаљ – релација Чуруг-
Бечеј/регресирање цене превоза ученика  - 
за период од 12 месеци од дана закључења 
оквирног споразума

1.636.364

По годинама: 
2017-1.181.819

2018-454.545

Услуге годишњег превоза ученика са 
подручја општине Жабаљ – релација Чуруг-
Бечеј/регресирање цене превоза ученика  - 
за период од 12 месеци од дана закључења 
оквирног споразума

112_&_20171.181.819 1.300.000

1.2.9 2
2017

3
2017

отворени 
поступак

2
2018

тип набавке: оквирни споразум; Остале напомене:

Услуге годишњег превоза ученика и 
студената са подручја општине Жабаљ – 
остале линије по спецификацији - 
регресирање цене превоза  - за период од 
12 месеци од дана закључења оквирног 
споразума

9.681.000

По годинама: 
2017-7.261.363

2018-2.419.637

Услуге годишњег превоза ученика и 
студената са подручја општине Жабаљ – 
остале линије по спецификацији - 
регресирање цене превоза  - за период од 
12 месеци од дана закључења оквирног 
споразума

112_&_20177.261.363 7.987.500

1.2.10 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Реализација Програма коришћења средстава буџетског фнда за ванредне ситуације и заштиту од пожара за 2015.годину Сл лист општине Жабаљ 
4/2015/Износ преписан из плана за 2015.годину, до доношења Програма за 2016.годину

Разлог и оправданост набавке:

Набавка услуге обуке члана Штаба за 
ванредне ситуације од стране регистрованих
 правних лица

166.666

По годинама: 
2017-166.666

Набавка услуге обуке члана Штаба за 
ванредне ситуације од стране регистрованих
 правних лица

115_&_2017166.666 200.000
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1.2.11 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

12
2017

Из Одлуке о Буџету-ЗакупНачин утврђивања процењене вредности:

Услуга побољшања пољопривредног 
земљишта
6.666.666

По годинама: 
2017-6.666.666

Услуга побољшања пољопривредног 
земљишта

99_&20176.666.666 8.000.000

1.2.12 4
2017

5
2017

отворени 
поступак

12
2017

Из Одлуке о буџету-ЗакупНачин утврђивања процењене вредности:

Услуга побољшања шума6.666.666

По годинама: 
2017-6.666.666

Услуга побољшања шума 100_&20176.666.666 8.000.000

1.2.13 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

Услуга израде Плана евакуације и 
спасавања
250.000

По годинама: 
2017-250.000

Услуга израде Плана евакуације и 
спасавања

74_&250.000 300.000

1.2.14 6
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Зграде Општинске управе Жабаљ нису кречене више од 10 година, те се појавила потреба
Процену количине и вредности извршили су грађевински инжињери запослени у Општинској управи.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка исправка број: 404-145/2017-III; усвојена: 9.6.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: мења се предмет јавне набавке радова „Санација фасаде на згради Општине Жабаљ“, тако да након измене предмет јавне набавке, носиће назив услуге „Текуће 
одржавање фасада и зидова пословних зграда Општинске управе Жабаљ

Текуће одржавање фасада и зидова 
пословних зграда Општинске управе Жабаљ
1.666.666

По годинама: 
2017-1.666.666

Текуће одржавање фасада и зидова 
пословних зграда Општинске управе Жабаљ

76_&1.666.666 2.000.000

1.2.15 8
2017

9
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

9
2018

Постоји потреба за одржавањем софтвера матичних књига
На основу раније пружених услуга
интерни број поступка: 404-200/2017-III; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Одредбе закона о јавним набавкама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-200/2017-III; усвојена: 18.8.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Постоји потреба за одржавањем софтвера за матичне књиге

Услуге пружања техничке подршке за 
софтвер који користимо: „ИРА-Матичарски 
послови-МАТИЧНЕ КЊИГЕ

504.000

По годинама: 
2017-504.000

Услуге пружања техничке подршке за 
софтвер који користимо: „ИРА-Матичарски 
послови-МАТИЧНЕ КЊИГЕ

74_&504.000 604.800

радови 12.771.284

1.3.1 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Реализација Програма коришћења средстава буџетског фнда за ванредне ситуације и заштиту од пожара за 2015.годину Сл лист општине Жабаљ 
4/2015/Преписана набавка из плана за 2015
Из програмаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Санирање насталих штета природном 
незгодом на путевима и комуналним 
објектима

416.666

По годинама: 
2017-416.666

Санирање насталих штета природном 
незгодом на путевима и комуналним 
објектима

115_&_2017416.666 500.000
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1.3.2 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Техничка исправка број: 404-145/2017; усвојена: 9.6.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење:  у план набавки је додата набавка е услуге „Текуће одржавање фасада и зидова пословних зграда Општинске управе Жабаљ, али програм није прихавтио брисање јавне 
набавке радова „Санација фасаде на згради Општине Жабаљ

Санација фасаде на објекту зграде Општине 
Жабаљ
1.666.666

По годинама: 
2017-1.666.666

Санација фасаде на објекту зграде Општине 
Жабаљ

76_&1.666.666 2.000.000
76_&-1.666.666 -2.000.000

1.3.3 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

11
2017

Из Одлуке о буџетуНачин утврђивања процењене вредности:

Радови на уређењу атарских путева9.166.666

По годинама: 
2017-9.166.666

Радови на уређењу атарских путева 97_&20179.166.666 11.000.000

1.3.4 1
2017

1
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Радови на принудном извршењу решења 
инспекције Општинске управе
200.000

По годинама: 
2017-200.000

Радови на принудном извршењу решења 
инспекције Општинске управе

74_&200.000 240.000

1.3.5 9
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Израђен пројекат рекултивације предметне катастарксе парцеле
Закључен уговор са покрајинским секретаријатом
интерни број поступка: 404-224/2017-III; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-224/2017-III; усвојена: 26.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Закључен уговор са Покрајинским секретаријатом за рекултивацију напуштених копова без титулара

Радови на реализацији пројекта 
рекултивације напуштених копова без 
титулара на територији општине Жабаљ

2.987.952

По годинама: 
2017-2.987.952

Радови на реализацији пројекта 
рекултивације напуштених копова без 
титулара на територији општине Жабаљ

962.987.952 3.585.543
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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

16.777.485

са ПДВ-ом

2017 16.076.180

2018 684.305

добра 5.456.157добра 5.456.157

2.1.1 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке  «Сл.гласника РС» и «Сл.листа АПВ», од искључивих носилаца обављања делатности 
издавања службених гласила. Процена количина: 2 комада штампаног издања „Сл.гласника РС“, 1 ком издања у електронском облику „Сл.гласника
 РС“,   1 ком „Просветног гласника РС“ и 1 ком „ Сл.лист АПВ“ .
На основу предрачуна, од стране носилаца обављања делатности, количине смањене у односу на проишлу годину
Образложење основаности: По закону Сл. Гласник РС и Сл.лист, те Просветни преглед искључиво издају носиоци обављања делатности; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка службених гласила Службени  
Гласник 1 претплата и Просветни гласник -  
штампано издање годишња претплата 1 
претплата +1 примерак електронске базе 
Правно информациони систем Сл. 
Гласника+1 примерак Сл листа АПВ

136.364

По годинама: 
2017-136.364

Набавка службених гласила Службени  
Гласник 1 претплата и Просветни гласник -  
штампано издање годишња претплата 1 
претплата +1 примерак електронске базе 
Правно информациони систем Сл. 
Гласника+1 примерак Сл листа АПВ

77_&136.364 150.000

2.1.2 1
2017

2
2017

39.2. 12
2017

Замена постојећих застава.
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Набавка застава државних81.666

По годинама: 
2017-81.666

Набавка застава државних 77_&81.666 98.000

2.1.3 1
2017

2
2017

39.2. 12
2017

Надлежна служба за привреду исказала потребу за до 50 паркинг карата које ће бити дистрибуиране корисницима - на основу захтева, када се 
утврди да испуњавају услове
 требовање Службе за привреду/предрачун Удружења паркиралишта Србије
Образложење основаности: Износ набавке испод доњег лимита за спровођење јавне набавке мале вредности; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка паркинг карата за инвалидна лица - 
карте са самолепљивом фолијом за 2016
10.000

По годинама: 
2017-10.000

Набавка паркинг карата за инвалидна лица - 
карте са самолепљивом фолијом за 2016

112_&_201710.000 10.000
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2.1.4 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Овде се ради о набавци акумулатора, гума, метлица брисача, течности за прање шофершајбни и осталих сличних артикала потребних за 
аутомобиле у власништву Општинске управе
Тржиште истражио шеф надлежне службе за помоћно техничке послове.
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка потрошних добара за путничка 
моторна возила
141.666

По годинама: 
2017-141.666

Набавка потрошних добара за путничка 
моторна возила

77_&141.666 170.000

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:

Накнада за продужетак претплате на домен 
zabalj.rs за 2016.годину
2.000

По годинама: 
2017-2.000

Накнада за продужетак претплате на домен 
zabalj.rs за 2016.годину

72_&2.000 2.400

2.1.6 1
2017

2
2017

39.2. 3
2017

Средства која смо добили од стране Покрајинског секретаријата за израду табли са називима органа и организација
према одобреним односно добијеним средствима ће бити утврђена количина од стране надлежне Службе за општу управу и ДД
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 табли са називима органа и 
организација
125.000

По годинама: 
2017-125.000

Набавка табли са називима органа и 
организација

75_&125.000 150.000

2.1.7 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

С обзиром на годишњу потрошњу и одредбе Закона о енергетици, као мали купци имамо право на гарантовано снабдевање.Чланом 190. став 1. 
Закона о енергетици, прописано је да снабдевање електричном енергијом домаћинстава и малих купаца, као јавна услуга (у даљем тексту: 
гарантовано снабдевање) обавља снабдевач, кога одреди Влада у складу са овим законом (у даљем тексту: гарантовани снабдевач). Ставом 2. 
наведеног члана, прописано је да је гарантовани снабдевач дужан да пружа гарантовано снабдевање купцу из става 1. овог члана на његов захтев 
или по аутоматизму, ако купац не изабере другог снабдевача.Имајући у виду наведено, мишљења смо да мали купци могу остати на јавном 
снабдевању и снабдевати се у складу са постојећим уговорима, али имају и право и могућност (али не и обавезу) да на тржишту у поступку јавне 
набавке уговоре снабдевање са било којим снабдевачем електричном енергијом и природним гасом.
Редовно обављање делатности-грејање просторија. Чланом 2. став 1. тачка 38) Закона о енергетици,("Службеном гласнику РС", бр. 145/2014 ) 
прописано је да су мали купци природног гаса крајњи купци чија је годишња потрошња природног гаса до 100.000 m³ и чији су сви објекти 
прикључени на дистрибутивни систем природног гаса.
Имајући у виду наведено, мишљења смо да мали купци могу остати на јавном снабдевању и снабдевати се у складу са постојећим уговорима, али 
имају и право и могућност (али не и обавезу) да на тржишту у поступку јавне набавке уговоре снабдевање са било којим снабдевачем електричном 
енергијом и природним гасом.
У 2015.години збир потрошње са фактура које плаћа Општинска управа Жабаљ износио је  сса 33.361 м3 енергента . У процењену вредност 
урачунати и евентуалне камате на неблаговремено плаћене рачуне
Образложење основаности: ЈП Србијагас је носилац јавног снабдевања у 2016.години. Јавно снабдевање природним гасом је продаја природног 
гаса домаћинствима и малим купцима по регулисаним ценама;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Техничка исправка број: 404-145/2017-III; усвојена: 9.6.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Због ликвидације ЈП Развој Жабаљ и преузимања његове имовине дошло је до увећања сталних трошкова који ће у будуће падати на терет Општинске управе Жабаљ у 
овом тренутку неопходно је повећати позиције на електричној енергији као доспевајућој јавној набавци.

Набавка природног гаса за грејање за 2017. 
годину
1.518.181

По годинама: 
2017-1.518.181

Набавка природног гаса за грејање за 2017. 
годину

72_&1.818.181 2.000.000
72_&-300.000 -178.183
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2.1.8 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Ради се о набавци материјала, извода, која се по самом закону набавља од искључивог добављача Народне Банке Србије-Завод за израду 
новчаница, а које користе матичари у Општинској управи Жабаљ Izvod iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih,
Процена наручиоца собзиром на до сада утрошена средства. Цену формира НБС-ЗИН  и не можемо да утичемо на исту.
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:

Набавка образаца извода из матичних књига-
од НБС ЗИН-а
250.000

По годинама: 
2017-250.000

Набавка образаца извода из матичних књига-
од НБС ЗИН-а

77_&250.000 300.000

2.1.9 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Нужност снабдевања пијаћом водом Општинске управе са јавног система снабдевања
Образложење основаности: Искључиво право на обављање делатности Водовод општине Жабаљ; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Набавка пијаће воде181.000

По годинама: 
2017-180.000

Набавка пијаће воде 72_&180.000 200.000

2.1.10 1
2017

2
2017

39.2. 12
2017

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СРОДНИ АРТИКЛИ ПОКРИВЕНИ ШИФРАМА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА ЈАВНИХ НАБАВКИ ШИФРЕ 31 И 44 (312,315,445,446)
Оправданост набавке лежи у неопходности набавке ситне опреме, алата, делова и осталог потрошног материјала (нпр.продужни каблови, 
сијалице, утичнице, утикачи, склопке, прекидачи, осигурачи, чекићи, клешта, плинске боце за домаћинство, ашови, лопате, вијчана роба, алати, 
браве, кључеви, шарке, опруге, обични и француски кључеви и слично) ради обезбеђивања основних услова за рад Општинске управе и осталих 
органа општине Жабаљ. Тачну спецификацију и количина ових добара, биће прецизирана посебним уговором, након избора најповољнијег 
понуђача, по члану 39. Закона о ЈН, а одредиће је лице запослено на пословима домара, у сарадњи са шефом службе за помоћно-техничке 
послове.
Вредност је процењена на основу уговореног и извршеног износа на годишњем нивоу из 2014.године, процењену вредност одредило шеф службе 
за помоћно техничке послове.
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка  ситног електричног/електронског 
потрошног материјала и опреме, расвете, 
алата  и осталог сродног потрошног 
материјала-по спецификацији

300.000

По годинама: 
2017-300.000

Набавка  ситног електричног/електронског 
потрошног материјала и опреме, расвете, 
алата  и осталог сродног потрошног 
материјала-по спецификацији

77_&300.000 360.000

2.1.11 3
2017

4
2017

39.2. 5
2017

Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Набавка расхладних клима уређаја -/сплит 
систем
83.333

По годинама: 
2017-83.333

Набавка расхладних клима уређаја -/сплит 
систем

84_&83.333 100.000
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2.1.12 6
2017

6
2017

39.2. 7
2017

Реализација Годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине-усклађивање са тачком 3.1-Подстицајни, 
превентивни и санациони програми и пројекти
Процењена вредност утврђена на основу средстава опредељених Одлуком о буџету и нацртом распореда средстава везано за Годишњи програм 
који је израдило лице задужено за кординацију пословања Буџетског фонда за заштиту животне средине и извршило распоред финансијских 
средстава на конту 426-поз 184. НАПОМЕНА: ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ није донешен у моменту доношења Плана. Набавку покренути након доношења истог
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка садног материјала по 
спецификацији за потребе реализације 
Годишњег програма заштите животне 
средине-евиденциони рачун Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине 
Жабаљ

416.666

По годинама: 
2017-416.666

Набавка садног материјала по 
спецификацији за потребе реализације 
Годишњег програма заштите животне 
средине-евиденциони рачун Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине 
Жабаљ

170_&_2017416.666 500.000

2.1.13 6
2017

7
2017

39.2. 8
2017

Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона; 

Остале напомене:

Набавка грађевинског  материјала по 
спецификацији за потребе реализације 
Годишњег програма заштите животне 
средине-евиденциони рачун Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине 
Жабаљ

416.666

По годинама: 
2017-416.666

Набавка грађевинског  материјала по 
спецификацији за потребе реализације 
Годишњег програма заштите животне 
средине-евиденциони рачун Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине 
Жабаљ

170_&_2017416.666 500.000

2.1.14 1
2017

2
2017

39.2. 12
2017

Потребе за заменом дотрајалог канцеларијског намештаја-по накнадно урађеној спецификацији
Средства остала на раније планираном нивоу-оквирно одређена вредност (расположиви износ)
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:

Измена број: 404-244/2017-III; усвојена: 10.10.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Набавка канцеларијског намештаја по 
спецификацији
420.000

По годинама: 
2017-420.000

Набавка канцеларијског намештаја по 
спецификацији

84_&125.000 150.000
84_&295.000 354.000

2.1.15 9
2017

10
2017

39.2. 9
2018

Набавка се спроводи ради набавке добара за одржавање хигијене просторија и личне хигијене за потребе Наручиоца.
Шеф надлежне службе проценио износ средстава да ће бити довољно за период од 12 месецеи.
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 средстава за одржавање хигијене474.999

По годинама: 
2017-141.666

2018-333.333

Набавка средстава за одржавање хигијене 77_&141.666 170.000
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2.1.16 3
2017

4
2017

39.2. 5
2017

Реализација Уговора о додели бесопвратних средстава за опремање пољочуварске службе ,закљученог са АПВ Покр секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство број 104-401-5823/2015 од 10.12.2015
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:

Набавка 2 ноћна двогледа и 2 рефлектора за
 опремање пољочуварске службе
111.950

По годинама: 
2017-111.950

Набавка 2 ноћна двогледа и 2 рефлектора за
 опремање пољочуварске службе

98_&2017111.950 134.340

2.1.17 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:

Измена број: 404-215/2017-III; усвојена: 13.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Потребно је увећати износ предвиђених средстава, због набавке нове литературе

Набавка стручне литературе за потребе 
запослених
66.666

По годинама: 
2017-50.000

Набавка стручне литературе за потребе 
запослених

77_&50.000 60.000
77_&16.666 20.000

2.1.18 8
2017

8
2017

39.2. 9
2017

Упис ђака првака у нову школску годину
На основу броја новоуписаних ђака и планираног садржаја у пакетима
интерни број поступка: 404-202/2017-III; Образложење основаности: Одредба члана 39.2 Закона о јавним набавкама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-202/2017-III; усвојена: 21.8.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Због уписа ђака првака планира се набавка пакета за ђаке прваке

Набавка поклона пакета за ђаке прваке по 
спецификацији (300 комада)
325.000

По годинама: 
2017-325.000

Набавка поклона пакета за ђаке прваке по 
спецификацији (300 комада)

114 2017325.000 390.000

2.1.19 9
2017

10
2017

39.2. 11
2017

Потреба за канцеларијским намештајем
интерни број поступка: 404-224/2017-III; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Измена број: 404-224/2017-III; усвојена: 26.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Потреба за набавком канцеларијског намештаја

Набавка столова за потребе запослених 
Општинске управе Жабаљ
70.000

По годинама: 
2017-70.000

Набавка столова за потребе запослених 
Општинске управе Жабаљ

84_&70.000 84.000

2.1.20 9
2017

10
2017

39.2. 11
2017

интерни број поступка: 404-224/2017-III; Остале напомене:

Измена број: 404-224/2017-III; усвојена: 26.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка јарбола и застава200.000

По годинама: 
2017-200.000

Набавка јарбола и застава 77_&200.000 240.000
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2.1.21 10
2017

10
2017

39.2. 10
2017

Потреба за гасним котлом у канцеларијама које користи локална пореска администрација
интерни број поступка: 404-244/2017-III; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Измена број: 404-244/2017-III; усвојена: 10.10.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка гасног котла за грејање125.000

По годинама: 
2017-125.000

Набавка гасног котла за грејање 76_&125.000 150.000

услуге 10.871.328услуге 10.871.328

2.2.1 1
2017

2
2017

39.2. 2
2017

Услуга израде нове инсталације хладне 
санитарне воде - у објекту инспекције
50.000

По годинама: 
2017-50.000

Услуга израде нове инсталације хладне 
санитарне воде - у објекту инспекције

74_&50.000 60.000

2.2.2 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Образложење основаности: По уговору о издавању и коришћењу квалификованог електронског сертификата број 2016-9713/2 од 17.02.2016-
приодужење за 2017.годину за Љ. Чонкић, Ј. Савин и С. Петаков; 

Остале напомене:

Услуга сертификационог тела Поште - 
квалификовани електронски сертификат
5.000

По годинама: 
2017-5.000

Услуга сертификационог тела Поште - 
квалификовани електронски сертификат

75_&5.000 6.000

2.2.3 1
2017

2
2017

39.2. 1
2018

Осигурање имовине, запослених и каско осигурање аутомобилаРазлог и оправданост набавке:

Услуга осигурања за период од 12 месеци499.000

По годинама: 
2017-499.000

Услуга осигурања за период од 12 месеци 72_&499.000 598.800

2.2.4 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Услуге хостинг-а за домен eunet.rs за 
2017.годину
16.666

По годинама: 
2017-16.666

Услуге хостинг-а за домен eunet.rs за 
2017.годину

72_&16.666 20.000

2.2.5 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке услуга РГЗ СКН, везано за обављање редовних делатности служби Општинске управе – 
Службе за урбанизам, Службе за привреду  и Службе за ЛПА. Ради се о услугама које се односе углавном на издавање поседовних листова, 
односно листова непокретности.
Вредност је процењена на основу прошлогодишњег планираног износа средстава за наведене намене
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:

Набавка услуга Републ.геодетског завода - 
СКН
180.000

По годинама: 
2017-180.000

Набавка услуга Републ.геодетског завода - 
СКН

72_&180.000 216.000

2.2.6 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Потреба за коришћењем аутопутева, службена возила наручиоца у обављању послова из делокруга - уплата накнаде за коришћење истих -путем 
ТАГ-ова
Служба за стручне послове извршила процену потребних средстава ( за 4 возила у власништву Општинске управе)
Образложење основаности: Накнада се плаћа управљачу аутопутева у Републици Србији носилац искључиве делатности; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге коришћења аутопутева-накнада за 
ТАГ-ове
133.333

По годинама: 
2017-133.333

Услуге коришћења аутопутева-накнада за 
ТАГ-ове

72_&133.333 160.000
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2.2.7 1
2017

1
2017

39.2. 12
2018

до сада наручилац није поседовао наведени модем, међутим сада је исказана потреба за истим, како би интернету могло да се приступи и са 
разних локација према потреби , а налазе се ван седишта  Општинске управе Жабаљ
Месечна претплата помножена са 12 месеци сса 2000 дин месечно по ком. ИМамо два модема -интернет стика -добављач МТС
Образложење основаности: Исказана потреба ради обављања послова из надлежности одговорног лица наручиоца/два интернет стик-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуге мобилног интернета путем 
мобилног уређаја -модема
41.666

По годинама: 
2017-41.666

Набавка услуге мобилног интернета путем 
мобилног уређаја -модема

72_&41.666 50.000

2.2.8 1
2107

1
2017

39.2. 12
2017

Услуге смештаја на службеном путу у земљи
-према потребама запослених
499.000

По годинама: 
2017-499.000

Услуге смештаја на службеном путу у земљи
-према потребама запослених

73_&499.000 598.800

2.2.9 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Оправданост набавке лежи у чињеници да је прописима дата могућност, а појединачним актом овлашћеног лица-конкретно одобрена-службених 
путовања запосленим лицима у Општинској управи,  ради обављања послова који улазе у опис њихових послова и радних места. Наведена лица 
на службени пут у иностранство иду на основу појединачног налога одговорног лица-начелника. Трошкови смештаја састоје се у трошковима 
смештаја у хотелима за наведена лица у иностранство а који захтевају ноћење.. Овде нису обухваћене  дневнице за семинаре.
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Смештај на службеном путу у иностранству100.000

По годинама: 
2017-100.000

Смештај на службеном путу у иностранству 73_&100.000 100.000

2.2.10 1
2017

2
2017

39.2. 12
2017

уколико се укаже потреба за сервисом опреме за фиксну телефонију
Процена надлежне службе за помоћно техничке послове
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуге поравке апарата за фиксну 
телефонију и телефонске мреже
50.000

По годинама: 
2017-50.000

Набавка услуге поравке апарата за фиксну 
телефонију и телефонске мреже

76_&50.000 60.000

2.2.11 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке  предметне услуге, објављивање огласа путем предузећа ЈП „Службени гласник“, дакле 
искључиво преко њих по сили закона.
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга објављивања огласа и тендера-
Службени гласник РС
166.666

По годинама: 
2017-166.666

Услуга објављивања огласа и тендера-
Службени гласник РС

74_&166.666 200.000
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2.2.12 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке  предметне услуге, пошто Наручилац службену коресподенцију врше преко ЈП ПТТ Србија, који
 је искључиви носилац обављања делатности доставе пошиљака до 100г, као и издавања поштанских маркица, по закону. Јавно предузеће „Пошта
 Србије”, као јавни поштански оператор, је давалац поштанских услуга са обавезом пружања универзалне поштанске услуге и ексклузивним правом
 за обављање резервисане поштанске услуге. Резервисане поштанске услуге, када је реч о писмоносним услугама, обухватају пријем и/или пренос 
и/или уручење свих писмоносних пошиљака масе до 100 грама и утврђеним лимитом до троструког износа поштарине за писмо прве стопе масе и 
најбржег степена преноса, као и судска писма, без обзира на лимите. ПДВ се не плаћа по Закону о ПДВ-у, члан 25
Вредност је процењена на основу прошлогодишње потрошње за наведене услуге у 2016. Повећан обим доставе пошиљака, с обзиром на 
утрошена средства у претходној години.
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 доставе препоручених пошиљака до 
100г. и куповине доплатних поштанских 
марака

770.000

По годинама: 
2017-770.000

Услуге доставе препоручених пошиљака до 
100г. и куповине доплатних поштанских 
марака

72_&770.000 770.000

2.2.13 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке  предметне услуге, пошто органи општине Жабаљ, као органи локалне самоуправе,  као 
буџетски корисници, целокупан платни промет воде преко Министарства финансија-Управе за трезор, дакле искључиво преко по самом закону.
Вредност је процењена узевши у обзир средства која су за предметну намену утрошена прошле године-2016.године.
Образложење основаности: законска обавеза да промет водимо преко рачуна отвореног у трезору, ради се о консолидованом рачуну; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуга платног промета-Управа за 
трезор
750.000

По годинама: 
2017-750.000

Набавка услуга платног промета-Управа за 
трезор

72_&750.000 750.000

2.2.14 1
2017

1
2017

7.1.12) 12
2017

Локална пореска администрација има потребу за додатним ангажовањем достављача, једнократно,  у местима Госпођинци и Ђурђево, где иначе 
не постоји стална доставна служба, затим попис-наставак који је потребан за озакоњење објеката , а у оквиру кога се планира ангажовање 
минимално 8 лица по уговору о повременим и привременеим пословима
Износ обрачунат у 2016.години (бруто)
Образложење основаности: Уговор о повременим и привременим пословима.ЧЛан 7. став 1. тачка 12. Закона каже: 12) заснивање радног односа и 
рад ван радног односа у смислу закона којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, осим уговора о 
делу. 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, односно за период важења уговора ако је период важења уговора дужи 
од годину дана, не примењују се одредбе овог закона;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге пописа објеката  ради њиховог 
озакоњења; Услуге доставе пореских аката 
за Госпођинце и Ђурђево-уговор о 
привременим и повременим пословима

1.372.000

По годинама: 
2017-1.372.000

Услуге пописа објеката  ради њиховог 
озакоњења; Услуге доставе пореских аката 
за Госпођинце и Ђурђево-уговор о 
привременим и повременим пословима

74_&1.372.000 1.372.000

2.2.15 3
2017

3
2017

39.2. 3
2018

Нужност услуге редовног одржавања рачунарске опреме при Општинској управи, ради обезбеђивања несметаног функционисања наручиоца, 
константности у обављању задатака и послова запослених.
Извршиће се прикупљање три упоредиве понуде за услуге одржавања и на бази тога.
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање персоналних рачунара, 
софтвера и периферних рачунарских уређаја
499.000

По годинама: 
2017-374.250

2018-124.750

Одржавање персоналних рачунара, 
софтвера и периферних рачунарских уређаја

74_&374.250 449.100
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2.2.16 1
2017

2
2017

39.2. 12
2017

Наручилац је исказао своје опредељене да, ради уштеда у пословању, део тонера за штампаче, рециклира, путем поновног пуњења. У том циљу 
биће закључен уговор са оспособљеним субјектом, ради пуњења истих
Вредност је утврђена на бази горњег износа до којег је наручилац спреман да издвоји средства за ову намену.
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга поновног пуњења тонера за 
штампаче – рециклаже половних тонера
499.000

По годинама: 
2017-499.000

Услуга поновног пуњења тонера за 
штампаче – рециклаже половних тонера

76_&499.000 598.000

2.2.17 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке  предметне услуге, пошто Општинска управа има власништву фотокопир апарате (сса 6-7 
комада), који се налазе распоређени у централном објекту Управе и по месним канцеларијама.
Процена количина је извршена на основу постојећег броја фотокопира, и претпостављеном броју пуњења за сваки тонер. Узета у обзир уговорена 
вредност из 2016.године, уз износ који је захтевала Служба за помоћно техничке послове, која је испитала тржиште за предметну набавку. Увећано
 за 10% обзиром да смо извршили јавну набавку још једног фотокопира у 2015.години
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга годишњег сервиса фотокопир апарата366.666

По годинама: 
2017-366.666

Услуга годишњег сервиса фотокопир апарата 76_&366.666 440.000

2.2.18 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Обавеза одржавања ПП апарата у исправном стању-по прописима о заштити од пожара и безбедности на раду
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Услуга годишњег сервиса противпожарних 
апарата
41.666

По годинама: 
2017-41.666

Услуга годишњег сервиса противпожарних 
апарата

76_&41.666 50.000

2.2.19 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Нужност редовних прегледа инсталација, мерењу и другим неспецификованим интервенцијама на систему грејања у оквиру Општинске управе 
(гасни систем, гасна котларница, атест димњака, систем радијатора, пумпи за грејање и слично). Овде је реч о услугама кмплетног годишњег 
одржавања система грејања. Биће спроведен поступак прикупљања најповољније понуде у складу са интерним актом
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга одржавања система грејања350.000

По годинама: 
2017-350.000

Услуга одржавања система грејања 74_&350.000 420.000

2.2.20 2
2017

3
2017

39.2. 2
2018

Оправданост набавке лежи у неопходности набавке  услуге интернета, ради обављања послова који улазе у делокруг органа Општине Жабаљ. Сви
 запослени којима је интернет конекција неопходна имају могућност конекције на интернет, а ради обављања послова на која су систематизовани. 
Тешко је замислити пословање без интернета.
Уовор који је закључен у 2016  години важи до 07.03.2017
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга обезбеђивања интернет конекције-
услуге интернета
457.333

По годинама: 
2017-381.111

2018-76.222

Услуга обезбеђивања интернет конекције-
услуге интернета

72_&381.111 457.333

Страна 17 од 22Датум штампе: 10.10.2017



2.2.21 3
2017

3
2017

39.2. 4
2017

Нужност годишњег редовног сервиса клима уређаја-сса 50 комада
Процена количина је извршена на основу постојећег броја клима уређаја, једно сервисирање годишње, узет у обзир прошлогодишњи износ који је 
планиран
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга годишњег сервиса клима уређаја166.000

По годинама: 
2017-166.666

Услуга годишњег сервиса клима уређаја 76_&166.666 200.000

2.2.22 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Обавеза постојања  актао безбедности, здрављу на раду, као и ангажовања једног лица у напред наведеном смислу, произилази из одредаба 
закона који регулише заштиту здравља на раду. Вредност набавке је утврђена на основу процене надлежног органа наручиоца, у складу са 
донетим Актом о безбедности, здрављу на раду и процени ризика на радном месту и у радној околини.
Месечни износ накнаде, са урачунатим порезима и доприносима, поможен са  дванаест месеци/износ као у 2014,2015 години.Потребно закључити 
нови уговор 2016

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга ангажовања једног лица за 
безбедност и здравље на раду, на основу 
акта о процени ризика на радном месту и 
радној околини

120.000

По годинама: 
2017-120.000

Услуга ангажовања једног лица за 
безбедност и здравље на раду, на основу 
акта о процени ризика на радном месту и 
радној околини

74_&120.000 144.000

2.2.23 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Прање возила у власништву Општинске управе
Процена надлежне службе за помоћно техничке послове
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга прања возила50.000

По годинама: 
2017-50.000

Услуга прања возила 72_&50.000 60.000

2.2.24 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Уколико се појави потреба за наведеним услугама-замена, поправка гума и сличне услуге које обављају вулканизерске радње
Процена одговорног лиц анаручиоца-на бази потрошње из прошле године
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге вукланизера и оптике30.000

По годинама: 
2017-30.000

Услуге вукланизера и оптике 76_&30.000 36.000

2.2.25 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

У пословању Општинске управе сукцесивно се јавља потреба за израдом печата и штамбиља-служба за друштвене делатности води евиденцију 
истих. Набавка се врши од стране овлашћене печаторезнице. на основу Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа (Сл гласник РС број 
94/2014)
Слободна процена на основу средства која су утрошена у претходној години.Шеф  службе за ДД је исказао оквирне потребе
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде печата30.000

По годинама: 
2017-30.000

Услуга израде печата 74_&30.000 36.000
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2.2.26 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Редовна дезинсекција и дератизација објеката Општинске управе-које користи
Процена надлежне службе / оквирно одређена средства
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге дезинсекције и дератизације50.000

По годинама: 
2017-50.000

Услуге дезинсекције и дератизације 72_&50.000 60.000

2.2.27 7
2017

8
2017

39.2. 12
2017

Реализација Програма коришћења средстава буџетског фнда за ванредне ситуације и заштиту од пожара за 2015.годину Сл лист општине Жабаљ 
4/2015/Набавка преписана из плана за 215.годину
Из Програма
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поправка сирена за узбуњивање83.333

По годинама: 
2017-83.333

Поправка сирена за узбуњивање 116_&_201783.333 100.000

2.2.28 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Процењена вредност утврђена на основу средстава опредељених Одлуком о буџету и нацртом распореда средстава везано за Годишњи програм 
који је израдило лице задужено за кординацију пословања Буџетског фонда за заштиту животне средине и извршило распоред финансијских 
средстава на конту 426-поз 184. НАПОМЕНА: ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ није донешен у моменту доношења Плана. Набавку покренути након доношења истог
Образложење основаности: ЈКП Комуналац Бечеј је искључиви носилац делатности старања, управаљања и заштите Парком природе Стара Тиса 
Чуруг.; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Учешће Општине Жабаљ-Накнада за 
старање о Парку природе Стара Тиса
1.800.000

По годинама: 
2017-1.650.000

2018-150.000

Учешће Општине Жабаљ-Накнада за 
старање о Парку природе Стара Тиса

169_&_20171.650.000 1.650.000

2.2.29 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 прања, пеглања столњака, завеса, 
прања стаза и тепиха
30.000

По годинама: 
2017-30.000

Услуге прања, пеглања столњака, завеса, 
прања стаза и тепиха

72_&30.000 36.000

2.2.30 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Услуге штампе  (фасцикле, записници) и 
пратећа услуга коричења
300.000

По годинама: 
2017-300.000

Услуге штампе  (фасцикле, записници) и 
пратећа услуга коричења

74_&300.000 360.000

2.2.31 9
2017

10
2017

39.2. 12
2017

Потребу за наведеним је исказала надлежна служба за друштвене делатности
а  оправданост је у законској обавези репарације - копирање, коричење- матичних књига. Наставак у 2016. години
Процењена вредност из ранијих година, биће спроведен поступак у складу са интерним актом
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуге репарације матичних књига-у 
2017.години
200.000

По годинама: 
2017-200.000

Набавка услуге репарације матичних књига-у 
2017.години

72_&200.000 240.000
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2.2.32 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Није обвезник ПДВ-а понуђачРазлог и оправданост набавке:

Годишња претплата на услуге веб стране 
www.konkursi.rs -Конкурсни гласник 
по захтеву Службе за привреду Општинске 
управе

5.000

По годинама: 
2017-5.000

Годишња претплата на услуге веб стране 
www.konkursi.rs -Конкурсни гласник 
по захтеву Службе за привреду Општинске 
управе

77_&5.000 5.000

2.2.33 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Услуга техничког прегледа -према потребама
-за возила у власништву Општинске управе
50.000

По годинама: 
2017-50.000

Услуга техничког прегледа -према потребама
-за возила у власништву Општинске управе

72_&50.000 60.000

2.2.34 8
2017

8
2017

39.2. 8
2017

Постоји потреба за интернет мрежом
Испитивањем тржишта
интерни број поступка: 404-200/2017-III; Образложење основаности: Набавка на које се ЗЈН не примењује; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-200/2017-III; усвојена: 18.8.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Инспекцијаска служба Општинске управе премешта се на нову адресу, па је потребно поставити интернет мрежу на предметној локацији

Услуга постављања интернет мреже у 
објекту Општинске управе на адреси Николе 
Тесле 31

150.000

По годинама: 
2017-150.000

Услуга постављања интернет мреже у 
објекту Општинске управе на адреси Николе 
Тесле 31

74_&150.000 180.000

2.2.35 8
2017

8
2017

39.2. 9
2017

Организовање позоришне представе за ученике основних школа са подручија општине Жабаљ
На основу броја ученика и цене карте за представу
интерни број поступка: 404-202/2017-III; Образложење основаности: На основу одредби члана 39. став 2. ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-202/2017-III; усвојена: 21.8.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Организовање позоришне представе за ученике основних школа

Услуга организовања позоришне представе у
 Новом Саду за ученике основних школа са 
подручја општине Жабаљ

83.333

По годинама: 
2017-83.333

Услуга организовања позоришне представе у
 Новом Саду за ученике основних школа са 
подручја општине Жабаљ

114 201783.333 100.000

2.2.36 10
2017

10
2017

39.2. 12
2017

Потреба за стручним надзором
Испитивањем тржишта
интерни број поступка: 404-215/2017-III; Образложење основаности: одредба члана 39.2 ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-215/2017-III; усвојена: 13.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Потреба за вршењем стручног надзора над радовима на уређењу атарских путевима у општини Жабаљ

Измена број: 404-244/2017-III; усвојена: 10.10.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Набавка услуга стручног надзора над 
радовима на уређењу атарских путевима на 
територији општине Жабаљ

105.000

По годинама: 
2017-105.000

Набавка услуга стручног надзора над 
радовима на уређењу атарских путевима на 
територији општине Жабаљ

97_&201741.666 50.000
97_&201763.334 76.000
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2.2.37 10
2017

10
2017

39.2. 11
2017

интерни број поступка: 404-224/2017-III; Остале напомене:

Измена број: 404-224/2017-III; усвојена: 26.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Потреба за стручним надзором након реализације радова на рекултивацији предметног земљишта.

Услуга стручног надзора над радовима на 
реализацији пројекта рекултивације 
напуштених копова без титула на територији 
општине Жабаљ

41.666

По годинама: 
2017-41.666

Услуга стручног надзора над радовима на 
реализацији пројекта рекултивације 
напуштених копова без титула на територији 
општине Жабаљ

9641.666 50.000

2.2.38 10
2017

11
2017

39.2. 12
2017

интерни број поступка: 404-224/2017-III; Остале напомене:

Измена број: 404-224/2017-III; усвојена: 26.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Услуга пружања обуке запосленим у области
 финансијског управљања и контроле
250.000

По годинама: 
2017-250.000

Услуга пружања обуке запосленим у области
 финансијског управљања и контроле

74_&250.000 300.000

2.2.39 10
2017

11
2017

39.2. 12
2017

интерни број поступка: 404-224/2017-III; Остале напомене:

Измена број: 404-224/2017-III; усвојена: 26.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка услуге безбедносног консалтинга480.000

По годинама: 
2017-480.000

Набавка услуге безбедносног консалтинга 74_&480.000 576.000

радови 450.000радови 450.000

2.3.1 10
2017

10
2017

39.2. 11
2017

Потреба за изградњом септичке јаме за потребе објекта Општинске управе
интерни број поступка: 404-224/2017-III; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Измена број: 404-224/2017-III; усвојена: 26.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Радови на изградњи септичке јаме на адреси
 Николе Тесле 45 у Жабљу
450.000

По годинама: 
2017-450.000

Радови на изградњи септичке јаме на адреси
 Николе Тесле 45 у Жабљу

76_&450.000 540.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 404-145/2017-III; усвојена: 9.6.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017
Због ликвидације ЈП Развој Жабаљ и преузимања његове имовине дошло је до увећања сталних трошкова који ће у будуће падати на терет Општинске управе Жабаљ.
Мења се предмет јавне набавке, тако да након измене јавна набавка ће носити назив услуге "Санација фасада и кречење унутрашњих и спољних зидова на пословним објектима Општинске управе".

Техничка исправка број: 404-145/2017; усвојена: 9.6.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017
ења се предмет јавне набавке радова „Санација фасаде на згради Општине Жабаљ“, тако да након измене предмет јавне набавке, носиће назив услуге „Текуће одржавање фасада и зидова 
пословних зграда Општинске управе Жабаљ

Измена број: 404-200/2017-III; усвојена: 18.8.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017
Постоји потреба за одржавањем софтвера за матичне књиге
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Место и датум:

М.П.

Чедомир Божић, председник Општине

Овлашћено лице:

Јадранка Савин, заменик начелника Општинске управе

Одговорно лице:
_______________________________

Измена број: 404-202/2017-III; усвојена: 21.8.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017
Организовање позоришне представе за ученике основних школа са подручја општине Жабаљ.

Измена број: 404-215/2017-III; усвојена: 13.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017
Уговором о уређењу атарских путева у општини Жабаљ дефинисано је да контролу извршења предметних радова врши надзорни орган
изабран од стране наручиоца, односно од стране општине Жабаљ, па ова набавка дефинише набавку услуге стручног надзора

Измена број: 404-224/2017-III; усвојена: 26.9.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017
Ребалансом буџета општине Жабаљ за 2017. годину створили су се услови за реализацију предметних набавки, такође закључењем уговора са покрајинским секретаријатом у вези са рекултивацијом 
напуштених копова.

Измена број: 404-244/2017-III; усвојена: 10.10.2017; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ од 24.1.2017
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