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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

2.650.000

са ПДВ-ом

2018 2.500.000

2019 150.000

добра 1.050.000

1.1.1 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2019

Набавка се спроводи  за обављање редовних активности и снабдевање горива службених возила.
Процена вредности је извршена на основу анализе потрошње у претходној години, као и испитивањем цена на тржишту путем интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка горива1.050.000

По годинама: 
2018-900.000

2019-150.000

Набавка горива 4264121.050.000

услуге 1.600.000

1.2.1 1
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Набавка се спроводи ради обезбеђења репрезентације функционера приликом пријема гостију и делегација.
Процењена вредност је извршена узимајући у обзир вредности из претходних година, расположива средства у буџету, као и анализом ценовника 
потенцијалних понуђача на тржишту до којих је дошло путем телефонске комуникације са потенцијалним понуђачима.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Угоститељске услуге800.000

По годинама: 
2018-800.000

Угоститељске услуге 423621800.000

1.2.2 4
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Набавка се спроводи ради обезбеђивања угоститељских услуга гостима и делегацијама приликом одржавања Дана општине.
Процењена вредност је извршена узимајући у обзир вредности из претходних година, расположива средства у буџету, као и анализом ценовника 
потенцијалних понуђача на тржишту до којих је дошло путем телефонске комуникације са потенцијалним понуђачима.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Угоститељеске услуге - Дан општине800.000

По годинама: 
2018-800.000

Угоститељеске услуге - Дан општине 423621800.000
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Место и датум:
М.П.

Душко Нединић

Овлашћено лице:

Марина Бачкић

Одговорно лице:
_______________________________
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