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Процењена 
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ПДВ-а

Врста поступка
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ој

Планирана средствау буџету/фин. 
плану  (без ПДВ-а)

            Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
               Град Сомбор

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ - са  првим изменама и допунама
Оквирни датуми

      Број:404-38/2017-IV
      Дана: 01.03.2017.

ПДВ-а
Укупно Износ Конто/Позиција Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршења 

уговора

Електрична енергија 55.000.000,00 55.000.000,00 4212 Отворени 
поступак 

Фебруар Март Април 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Опремање противградне службе - 
набавка противградних ракета за 

потребе Града Сомбора
2.000.000,00 2.000.000,00 426 Јавна набавка 

мале вредности Март Април Април 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

Набавка се спроводи ради редовних активности прописаних законом о јавним набавкама

Процењена вредност је утврђена на основу увида у потрошњу електричне енергије и актуелне цене електричне енергије на 
тржишту

Набавка се спроводи ради редовних активности прописаних законом о ЈН

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

Ре
дн

и 
бр

ој

2

1

Напомена

 Д О Б Р А

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Услуга израде дела софтвера за 
Градску управу 1.500.000,00 3,00 4232 Наруџбеница Новембар Новембар Новембар

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Гориво 3.800.000,00 3.800.000,00 4264 Јавна набавка 
мале вредности Фебруар Март Април 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Рачунари и рачунарска опрема 1.000.000,00 1.000.000,00 5122 Јавна набавка 
мале вредности Фебруар Март Април 

Разлог и оправданост набавке:

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

3

5

4

Набавка се спроводи за потребе Градске управе града Сомбора

Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње из предходне године и анализе цена на тржишту

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запосленихРазлог и оправданост набавке:5 Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених



Начин утврђивања процењене 
вредности:

Канцеларијски материјал 2.000.000,00 2.000.000,00 4261 Јавна набавка 
мале вредности Јун Јул Август

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Тонери и рибони 1.958.000,00 1.958.000,00 4261 Јавна набавка 
мале вредности Јун Јул Август

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених

Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње из предходне године и анализе цена на тржишту

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених

7

Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње из предходне године и анализе цена на тржишту

Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње из предходне године и анализе цена на тржишту

6

Набавка возила  2.500.000,00 2.500.000,00 5121 Јавна набавка 
мале вредности Јун Јул Август

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Репрезентација 2.166.000,00 2.166.000,00 4237 Јавна набавка 
мале вредности Фебруар Март Април 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Јавна набавка 

Набавка се спроводи ради омогућавања редовног функционисања рада локалне самоуправе 

Процењена вредност је утврђена на основу вредности предходних уговора уз извршену тржишну анализу

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

8

9

Поклони 1.300.000,00 1.300.000,00 4237 Јавна набавка 
мале вредности Фебруар Март Април 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

10
Набавка се спроводи ради омогућавања редовног функционисања рада локалне самоуправе 

Процењена вредност је утврђена на основу вредности предходних уговора уз извршену тржишну анализу



                                  

1 Персонална асистенција 4.800.000,00 4.800.000,00 481 Јавна набавка 
мале вредности Фебруар Март Април 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности: Процена вредности је утврђена на основу потребних средстава за исту услугу претходних година

Контрола лако приступачног 
азота Н-МИН методом 3.000.000,00 3.000.000,00 541 Јавна набавка 

мале вредности Фебруар Март Март

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене Процењена вредност је утврђена на основу потребних средстава за исту услугу предходне године

Набавка се спроводи ради општег јавног добра
2

У С Л У Г Е 

Одлуком о правима у социјалне заштите из надлежности града Сомбора предвиђено је да пружање услуге персоналне 
асистенције обавља лице са којима Град закључи уговор по окончаном поступку јавне набавке за избор пружаоца ове услуге

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Контрола плодности 
пољопривредног земљишта 3.000.000,00 3.000.000,00 424 Јавна набавка 

мале вредности Фебруар Март Март

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Осигурање зграда,возила, 
радника, здравствено 

осигурање, осигурање остале 
опреме и одговорности према 

1.500.000,00 1.500.000,00 4215 Јавна набавка 
мале вредности Фебруар Март Април 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

Процењена вредност је утврђена на основу потребних средстава за исту услугу предходне године

4 Набавка се спроводи из неопходности обезбеђивања осигурања зграда, возила, радника, здравственог осигурања, осигурање 
опреме и одговорности према трећим лицима

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне године

Процењена вредност је утврђена на основу вредности предходног уговора уз извршену тржишну анализу

3

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Услуге информисања јавности, 
радио и ТВ преноси 1.458.000,00 1.458.000,00 4239 Јавна набавка 

мале вредности Фебруар Март Април 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Угоститељске услуге 1.749.000,00 1.749.000,00 4237 Јавна набавка 
мале вредности Септембар Октобар Новембар

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене Процењена вредност је утврђена на основу вредности предходних уговора уз извршену тржишну анализу

5 Набавка се спроводи ради омогућавања редовног функционисања рада локалне самоуправе уз задовољење потреба грађана 
за информацијама

Процењена вредност је утврђена на основу вредности предходних уговора уз извршену тржишну анализу

Набавка се спроводи ради омогућавања редовног функционисања рада локалне самоуправе 

Процењена вредност је утврђена на основу вредности предходног уговора уз извршену тржишну анализу

6

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу вредности предходних уговора уз извршену тржишну анализу



Услуга физичког обезбеђења и 
одржавање хигијене у објектима 
Градске управе града Сомбора, 

обликовано по партијама

13.500.000,00 13.500.000,00 4239 Отворени 
поступак Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Премер пољопривредносг 
земљишта у државној својини и 

атарских путева
4.166.666,64 4.166.666,64 424 Јавна набавка 

мале вредности Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради омогућавања редовног функционисања рада локалне самоуправе

Начин утврђивања процењене 

7

8

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова, предрачуна и премера радова

Набавка се спроводи ради омогућавања редовног функционисања рада локалне самоуправе 

Процењена вредност је утврђена на основу вредности предходних уговора уз извршену тржишну анализу

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Услуге пољочуварске службе 20.833.333,34 20.833.333,34 4249 Отворени 
поступак Октобар Новембар Децембар

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Системска дератизација на 
територији града Сомбора 

5.333.120,00 5.333.120,00 424 Отворени 
поступак 

Фебруар Март Март

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене 
вредности:

Услуге обезбеђења објекта 1.000.000,00 1.000.000,00 4239 Јавна набавка 
мале вредности

Јануар Фебруар Март

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене 

Набавка се спроводи ради обезбеђивања безбедности објекта11

9

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова, предрачуна и премера радова

На основу вредности уговора из предходних година уз извршену тржишну анализу

Неопходност ангажовања пољочуварске службе произилази из потребе контроле и заштите пољопривредног земљишта и 
усева на територији катастарских парцела општина Града Сомбора

10 Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Израда пројектно техничке 
документације за потребе 
озакоњења спортске хале 

"Мостонга", обликована по 
партијама

750.000,00 750.000,00 4249 Јавна набавка 
мале вредности Новембар Новембар Новембар

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

13
Програмско решење за 
управљање развојем-

софтвер(годишње лиценце за 
750.000,00 750.000,00 4239 Јавна набавка 

мале вредности Јануар Фебруар Фебруар 

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

12

Набавка се спроводи ради озакоњења објекта

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту



Сузбијање одраслих комараца 17.499.300,00 17.499.300,00 4245 Отворени 
поступак Јануар Фебруар Фебруар 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

15 Сузбијање крпеља 833.333,00 833.333,00 4245 Јавна набавка 
мале вредности Јануар Фебруар Фебруар 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

14
Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржиштуНачин утврђивања процењене 
вредности:

Израда пројектне документације 
санације и појачаног одржавања 

објеката на територији града 
Сомбора

4.166.666,64 4.166.666,64 424 Јавна набавка 
мале вредности Април Мај Јун 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Програми и пројекти праћења 
стања животне средине 

(мониторинг) на територији 
града Сомбора

1.666.666,00 1.666.666,00 4249 Јавна набавка 
мале вредности Март Април Децембар

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

16

17

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Израда пројектно техничке 
документације за изградњу 

водовода у насељеном месту 
Дорослово.

1.200.000,00 1.200.000,00 5114 Јавна набавка 
мале вредности Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

18
Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту



                             РАДОВИ

Израда отресишта на атарским 
путевима на подручју Града 

Сомбора
3.333.333,34 3.333.333,34 511 Јавна набавка 

мале вредности Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Санација и појачано одржавање 
атарског пута од Шикаре до 

Јосићког пута
3.750.000,00 3.750.000,00 511 Јавна набавка 

мале вредности Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:
2

1

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

                Р А Д О В И

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова, предрачуна и премера радова

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:
Санација и појачано одржавање 
атарског пута од Стапара до КО 

8.333.333,34 8.333.333,34 511 Отворени 
поступак 

Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене 
вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Санација и појачано одржавање 
атарског пута Сретићев салаш, 

Станишић
833.333,34 833.333,34 511 Јавна набавка 

мале вредности Март Април Мај 

Разлог и оправданост набавке:

3

Набавка се спроводи као законска обавеза

4

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова, предрачуна и премера радова

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова, предрачуна и премера радова

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Ревитализација постојећих 
ветрозаштитних појасева 4.999.999,99 4.999.999,99 514 Јавна набавка 

мале вредности Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Текуће одржавање ајнфорта 
зграде Жупаније 700.000,00 700.000,00 4251 Јавна набавка 

мале вредности Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

5

6

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова, предрачуна и премера радова

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова, предрачуна и премера радова

Исказана потреба за реконстуркцијом и реновирањем оштећених делова у згради Жупаније

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту



Текуће одржавање канцеларија  - 
молерско фарбарски радови 1.200.000,00 1.200.000,00 4251 Јавна набавка 

мале вредности Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Текуће одржавање канцеларија -  
паркетарски радови 2.530.000,00 2.530.000,00 4251 Јавна набавка 

мале вредности Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке:
8

7

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

Јавна набавка се спроводи ради исказане потребе за реконструкцијом и реновирањем оштећених делова у згради Жупаније

Јавна набавка се спроводи ради исказане потребе за реконструкцијом и реновирањем оштећених делова у згради Жупаније

Начин утврђивања процењене 
вредности:
Текуће одржавање - Столарски 
радови на прозорима у згради 

Жупаније
2.500.000,00 2.500.000,00 4251 Јавна набавка 

мале вредности Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Мањи непредвиђени радови у 
граду и насељеним местима 6.250.000,00 6.250.000,00 4251 Отворени 

поступак Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

10

9

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

Јавна набавка се спроводи ради исказане потребе за реконструкцијом и реновирањем оштећених делова у згради Жупаније

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Текуће одржавање објеката по 
захтевима градске управе и 

решењима инспекције
6.250.000,00 6.250.000,00 4251 Отворени 

поступак Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

11

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова



Извођење радова на 
реконструкцији партерног 

уређења површине од Максија 
до библиотеке-II фаза

5.000.000,00 5.000.000,00 5112 Отворени 
поступак Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Изградња кружне раскрснице 
улица Војвођанска ,Солунских 

бораца и Скопљанска
8.333.000,00 8.333.000,00 5112 Отворени 

поступак Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

12

13

Набавка се спроводи ради општег јавног добраРазлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:
Рестауриција заштићеног језгра 

града и капитално инвестиционо 
одржавање објеката на којима је 
носилац права коришћења град 

27.000.000,00 27.000.000,00 5113 Отворени 
поступак Мај Јун Јул

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

15 Одржавње вертикалне 
саобраћајне сигнализације 5.000.000,00 5.000.000,00 4251 Отворени 

поступак Јануар Фебруар Март

Разлог и оправданост набавке:

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Набавка се спроводи ради збрињавања миграната

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

14

Процењена вредност је утврђена на основу предмера радова

Начин утврђивања процењене 
вредности:

16
Одржавње хоризонталне  

саобраћајне сигнализације 5.000.000,00 5.000.000,00 4251 Отворени 
поступак Јануар Фебруар Март

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

17

Одржавање светлосне 
саобраћајне сигнализације 2.500.000,00 2.500.000,00 4251 Јавна набавка 

мале вредности Јануар Фебруар Март

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу предмера радова

Процењена вредност је утврђена на основу предмера радова

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу предмера радоваНачин утврђивања процењене 
вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу предмера радова



18

Oдржавање путних објеката - 
мостова на државним и 
општинским путевима

1.600.000,00 1.600.000,00 4251 Јавна набавка 
мале вредности Јануар Фебруар Март

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Санација и појачано одржавање 
атарског пута од Јосићког пута 

до стадиона ПИК
8.333.333.34 8.333.333,34 511 Отворени 

поступак Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова

Набавка се спроводи ради безбедности саобраћаја

Набавка се спроводи ради општег јавног добра19 Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Изградња резервоара и црпне 
станице у насељеном месту 

Светозар Милетић
38.246.255,20 38.246.255,20 5112 Отворени 

поступак Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:

 

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова,предрачуна и премера радова.

Набавка се спроводи ради општег јавног добра. Закључен уговор са Управом за капитална улагања АПВ 

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова,предрачуна и премера радова.

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

20

Грађевинско-занатски радови на 
адаптацији и реконструкцији 
пословног објекта у улици 

Душана Ћубића на 
катаст.парцели 140/1 к.о. Сомбор

4.500.000,00 4.500.000,00 5112 Јавна набавка 
мале вредности Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка се спроводи ради општег јавног добра.

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова,предрачуна и премера радова.

21



Инсталатерски радови на 
адаптацији и реконструкцији 
пословног објекта у улици 

Душана Ћубића на 
катаст.парцели 140/1 к.о. Сомбор

2.000.000,00 2.000.000,00 5112 Јавна набавка 
мале вредности Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Уређење шеталишта од 

22
Набавка се спроводи ради општег јавног добра.

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова,предрачуна и премера радова.

Уређење шеталишта од 
Апатинског пута до излетишта 

"Тромеђа"
2.500.000,00 2.500.000,00 4819 Јавна набавка 

мале вредности Март Април Мај

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Напомена

Набавка се спроводи ради општег јавног добра.

Процењена вредност је утврђена на основу пројекта радова,предрачуна и премера радова.

23



Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

Укупно Износ Конто Покретање 
поступка

Закључење 
уговора

Извршења 
уговора

                                                          Д О Б Р А
Огрев (дрва, огрев) 458.000,00 458.000,00 4212 Наруџбеница Фебруар Децембар Децембар

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи из потребе загревања радних просторија

Ре
дн

и 
бр

ој

Предмет набавке

Планирана средствау буџету/фин. 
плану  (без ПДВ-а) Врста поступка

Оквирни датуми

1

 ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Новогодишњи пакетићи 291.667,00 291.667,00 413 Наруџбеница Децембар Децембар Децембар

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

3
Набавка летње и зимске 
униформе за комуналне 

полицајце 

500.000,00 500.000,00 4261 Наруџбеница

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка се спроводи због потребе за редовним обављањем пословних активности 

Набавка се спроводи из потребе загревања радних просторија

Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена на тржишту и потреба из предходних година

                                                                                                                                                                                                                       
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту и потреба из уговора из предходних година

2 Набавка се спроводи на основу Одредбе Закона о раду и Правилника Градске Управе града Сомбора

                                                                                                                                                                                                                       
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту и потреба из уговора из предходних година

1

вредности:

4 Набавка летње и зимске обуће за 
инспекторе

120.000,00 120.000,00 4261 Наруџбеница

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Ревизија 300.000,00 300.000,00 4235 Наруџбеница Март Арпил Мај

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Одржавање рачунарске опреме 500.000,00 500.000,00 4252 Наруџбеница Август Септембар Октобар

              УСЛУГЕ

Набавка се спроводи ради редовних активности прописаних Законом о Буџетском систему1

Процењена вредност утврђена на основу анализе цена на тржишту и цена из уговора из предходних година

                                                                                                                                                                                                                       
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту и потреба из уговора из предходних година

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту и потреба из уговора из предходних година

Набавка се спроводи због потребе за редовним обављањем пословних активности 

Одржавање рачунарске опреме 500.000,00 500.000,00 4252 Наруџбеница Август Септембар Октобар

Разлог и оправданост набавке:2 Набавка се спроводи ради неометаног функционисања рада одељења и служби Градске управе



Начин утврђивања процењене 
вредности:

Добровољно здравствено 
осигурање

350.000,00 350.000,00 4215 Наруџбеница

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене 
вредности:

Израда пројекта за изградњу 
кружног тока на раскрсници 

Венац војводе Живојина Мишића 
- Венац војводе Степе 

Степановића - Београдска - 21. 
Октобар

408.333,33 408.333,33 5114 Наруџбеница Новембар Децембар Децембар

Разлог и оправданост набавке:

Процењена вредност утврђена на основу анализе цена на тржишту  и поправки из предходних година

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

3 Набавка се спроводи на основу Одредбе Закона о раду и Правилника Градске Управе града Сомбора

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту и потреба из уговора из предходнох година

4

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Израда пројектно техничке 
документације за изградњу дела 

саобраћајница П6 и М2 у 
индустријској зони у Сомбору.  

400.000,00 400.000,00 5114 Наруџбеница Март Арпил Арпил

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Геодетске услуге 400.000,00 400.000,00 4246 Наруџбеница Март Арпил Септембар

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

5

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

Геодетске услуге 400.000,00 400.000,00 4246 Наруџбеница Март Арпил Септембар

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Пројекти привремене 
саобраћајне сигнализације 480.000,00 480.000,00 5114 Наруџбеница Март Арпил Јун

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

6

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

7

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту
вредности:



Израда пројектно техничке 
документације за изградњу јавне 

расвете уз саобраћајнице С3 и 
М2 у Индустријској зони у 

Сомбору.

300,000,00 300.000.00 5114 Наруџбеница Март Арпил Јун

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Коришћење и одржавање 
Софтвера - интернет 

презентација
500,000,00 500.000.00 4232 Наруџбеница Март Арпил Децембар

8

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

презентација

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Технички пријем објеката 480.000,00 480.000,00 4239 Наруџбеница Март Арпил Децембар

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

10

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту

9

Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту



Рушење грађевинских објеката-
спровођење решења 

грађевинског инспектора
300.000,00 300.000,00 4239 Наруџбеница Фебруар Март Април

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Текуће одржавање 
електроинсталација

500.000,00 500.000,00 4251 Наруџбеница Јануар Фебруар Март

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Текуће одржавање кровних 

Набавка се спроводи ради редовних активности прописаних Законом о Буџетском систему

               Р А Д О В И

Јавна набавка се спроводи ради исказане потребе за реконструкцијом и поправком застарелих електроинсталација

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

1

Процењена вредност утврђена на основу анализе цена на тржишту 

2

Текуће одржавање кровних 
површина - кровопокривачки и 

лимарски радови 
500.000,00 500.000,00 4251 Наруџбеница Јануар Фебруар Март

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Текуће одржавање инсталација 
водовода, канализације и 

санитарних уређаја 
150.000,00 150.000,00 4251 Наруџбеница Јануар Фебруар Март

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:

Текуће одржавање  инсталација 
централног грејања  300.000,00 300.000,00 4251 Наруџбеница Јануар Фебруар Март

4
Јавна набавка се спроводи ради исказане потребе за реконструкцијом и реновирањем оштећених делова у згради Жупаније

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

3 Јавна набавка се спроводи ради исказане потребе за реконструкцијом и реновирањем оштећених делова у згради Жупаније

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

централног грејања  

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:
Санација терена у Индустријској 

зони у Сомбору 500.000,00 500.000,00 4249 Наруџбеница Новембар Новембар Новембар

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 
вредности:
План јавних набавки за 
2017.годину са унетим изменама и 
допунама

    ГРАДОНАЧЕЛНИК

Душанка Голубовић, дипл.правник

5 Јавна набавка се спроводи ради исказане потребе за поправком,одржавањем и редовним функционисањем грејања

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

6 Набавка се спроводи ради општег јавног добра

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту

Душанка Голубовић, дипл.правник


