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Градска Општина Земун
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Измена број: 06-931/2015-II/21 10.09.2015

Измена број: 06-956/2015-II/21 17.09.2015

Измена број: 06-1068/2015-II/21 15.10.2015
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Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

 Предмет набавке Врста поступка

покретања 

поступка

закључења 

уговора
Конто/позиција

Рб

извршења

 уговора

добра  

1.1.1 5

2015

7

2015

отворени 
поступак

7

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години (2016.)

Разлог и оправданост набавке: У складу са законом о енергетици неопходно је обезбедити континуирано снабдевање електричном енергијом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је рађена на основу укупне потрошње претходних година и праћења раста цена електричне енергије на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-Д-8/15; 

Набавка електричне енергије 421211

1.1.2 3

2015

4

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача шреко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
због повећања стопе ПДВ-а

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Д-9/15; 

Рачунарски делови 426919
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1.1.3 5

2015

7

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Средства за јавну набавку неопходна су за стамбено збрињавање избеглих и ИРЛ на територији ГО Земун

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета рачунајући процену цена на тржишту због повећања 
стопе ПДВ-а

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Д-17/15; 

Програм интеграције избеглих и ИРЛ на 
територији Градске Општине Земун кроз 
доходовне активности

472931

1.1.4 2

2015

3

2015

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

4

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
због повећања стопе ПДВ-а.

Остале напомене: интерни број поступка: ППБОП-Д-2/15; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведено привредно друштво је аутор наведеног програма и 
власник изворног кода; 

Измена број: 06-214/2015-II/21; усвојена: 19.03.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ОБРИСАН

Образложење измене: Приликом израде плана јавних набавки за 2015. годину дошло је до техничке грешке где је предметна набавка дефинисана као поступак набавке добара а не како 
је правилно требало да гласи, поступак набавке услуга.

Проширење софтверског пакета Хермес за 
потребе ГО Земун

423212

423212

1.1.5 2

2015

3

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради економског оснаживања избеглих лица на територији ГО Земун, кроз доходовне активности за 15 пакета помоћи у 
износу од 200.000,00 динара, по породичном домаћинству корисника, у складу са одредбама Уговора о сарадњи број 400-102/2014-VII, 
закљученим између ГО Земун и Комесаријата за избеглице и миграције РС.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта: интернет, електронска и телефонска комуникација.

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Д-1/15; 

Програм интеграције избеглих лица кроз 
доходовне активности

472931

1.1.6 5

2015

6

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора, који због природе расхода захтевају плаћање у више година.

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту због повећања стопе ПДВ-а, и усклађивања акциза за гориво на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Д-15/15; 

Измена број: 06-956/2015-II/21; усвојена: 17.09.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Решењем Управе градске општине Земун број 400-170-1/2015-VII од 28.08.2015. године

Набавка горива за возила 426411

4261411
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1.1.7 2

2015

4

2015

отворени 
поступак

4

2016

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из Уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту због повећања стопе ПДВ-а.

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-Д-1/15; 

Набавка канцеларијског материјала 426111

1.1.8 5

2015

6

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године и цена из Уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Д-14/15; 

Набавка безалкохолних пића и кафе за кафе 
кухињу

423711

1.1.9 4

2015

5

2015

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

4

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Часопис се донира ученицима основних школа на територији ГО Земун.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: ППБОП-Д-1/15; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведено привредно друштво је аутор наведеног програма и 
власник изворног кода; 

Набавка часописа Светосавско звонце 423712

1.1.10 10

2015

11

2015

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
због повећања стопе ПДВ-а

Остале напомене: интерни број поступка: ППБОП-Д-4/15; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведено привредно друштво је аутор наведеног програма и 
власник изворног кода; 

Набавка стручне литературе 426311

Страна 3 од 2425.11.2015



1.1.11 6

2015

7

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Д-13/15; 

Набавка средстава за одржавање хигијене 
за потребе управе ГО Земун

426811

1.1.12 5

2015

6

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Д-10/15; 

Рачунарска опрема 512221

1.1.13 5

2015

6

2015

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

6

2015

Напомена: Члан 36. став 1. тачка 2 ЗЈН

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност одређена је на основу планираних средстава у буџету Градске Општине Земун. Истраживање тржишта је вршено путем 
интернета и телефонских разговора

Остале напомене: интерни број поступка: ППБОП-Д-5/15; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведено привредно друштво је аутор наведеног програма и 
власник изворног кода; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Набавка публикације - Монографија Земуна 423712

1.1.14 7

2015

8

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Средства за јавну набавку неопходна су за стамбено збрињавање избеглица на територији ГО Земун.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржипту због 
повећања стопе пдв-а

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Д-22/15; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Измена финансијког плана Решењем Већа градске општине Земун број 06-366/2015-II/21 од 30. априла 2015. године

Набавка грађевинског материјала са 
испоруком за потребе избеглица на 
територији ГО Земун

472811

Страна 4 од 2425.11.2015



1.1.15 10

2015

12

2015

отворени 
поступак

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Средства за јавну набавку неопходна су за стамбено збрињавање ИРЛ на територији ГО Земун. Уговором о сарадњи који је потписала ГО Земун 
са Комесаријатом за избеглице и миграције РС, број 400-56/15-7 од 18.05.2015. године утврђени су оквири сарадње Комесаријата и општине у 
спровођењу потребних активности у поступку побољшања услова становања ИРЛ кроз набавку грађевинског материјала.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
због повећања стопе пдв-а

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-Д-12/15; 

Измена број: 06-640/2015-II/21; усвојена: 18.06.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Измена финансијског плана Решењем Већа градске општине Земун број 06-639/2015-II/21 од 18.06.2015.године

Набавка грађевинског материјала са 
испоруком за потребе интерно расељених 
лица на територији ГО Земун

472811

1.1.16 10

2015

12

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради економског оснаживања породица избеглица на територији ГО Земун кроз доходовне активности, у складу са одредбаа 
Уговором о сарадњи бр. 400-73/2015-VII од 19.06.2015.године, закљученим између Градске опшрине Земун и Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена истраживањем тржипта: интернет и телефонска комуникација

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Д-27/15; 

Измена број: 06-931/2015-II/21; усвојена: 10.09.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.1.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Измена финансијског плана Решењем Већа градске општине Земун број 06-714/2015-II/21 од 09.07.2015.године

Економско оснаживање породица избеглица 
на територији ГО Земун кроз доходовне 
активности

472931

услуге  

1.2.1 6

2015

7

2015

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

7

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Одржавање софтвера је неопходно за рад пословног информационог система Управе ГО Земун, обзиром да представља јединствену базу 
података, од значаја за рад општине.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу утрошених средстава из претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: ППБОП-У-3/15; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведено привредно друштво је аутор наведеног програма и 
власник изворног кода; 

Одржавање софтверског пакета "Хермес" за 
потребе ГО Земун

423212
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1.2.2 5

2015

6

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-8/15; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Штампање Земунских новина 423411

423411

1.2.3 2

2015

3

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-2/15; 

Штампање меморандума, визит карата, 
блокова за потребе ГО Земун

423419

1.2.4 4

2015

5

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6

2016

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о осигурању (Сл. гласник РС 55/20054, 70/2004, 61/2005 др. Закон, 85/2005 др. Закон, 11/2007,63/2009- Одлука УС, 107/2009, 
99/2011, 119/2002, 1116/20013, Закон о осигурању имовине и лица Сл. лист СРЈ 30/96,57/98,- исправка, 53/99,55/99- испр., Сл.гласник РС 55/04, 
70/04.51/09.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-11/15; 

Осигурање имовине и запослених радника 
ГО Земун

421500

1.2.5 5

2015

6

2015

отворени 
поступак

7

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Неопходно је закључити нови уговор, неопходно је изарати новог понуђача који ће пружити наведене услуге.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утвђена је на основу анализе цена из уговора претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и порцену пораста цена на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-У-7/15; 

Превоз ученика основних и специјалних 
школа у школској 2015/*2016. години за 
подручје општине Земун

472718
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1.2.6 5

2015

7

2015

отворени 
поступак

7

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Како наручилац ГО Земун нема службу физичко-техничког обезбеђења неопходно је изабрати новог понуђача који ће пружити наведене услуге

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-У-4/15; 

Услуге физичко-техничког обезбеђења 
зграде управе ГО Земун

423911

1.2.7 5

2015

7

2015

отворени 
поступак

7

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Неопходно је закључити нови уговор, неопходно је изабрати новог понуђача који ће пружити наведене услуге.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-У-5/15; 

Услуге чишћења зграде управе ГО Земун 423911

1.2.8 5

2015

7

2015

отворени 
поступак

7

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Неопходно је закључити нови уговор, неопходно је изабрати новог понуђача који ће пружити наведене услуге

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-У-6/15; 

Услуге кафе кухиње (кување и послуживање 
напитака)

423911

1.2.9 7

2015

8

2015

отворени 
поступак

8

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Неопходно је закључити уговор, неопходно је изабрати понуђача који ће пружити 
наведене услуге

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу реалне потребе за мобилним телефонима, на основу података из уговора за претходни период, као и 
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-У-11/15; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Техничка грешка

Услуга мобилне телефоније 421414

421414
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1.2.10 3

2015

4

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Неопходно је закључити уговор, неопходно је изабрати понуђача који ће пружити наведене услуге

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-7/15; 

Услуга смештаја и превоза ученика -  
међуопштинска и међународна сарадња

422221

1.2.11 3

2015

3

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година )

Разлог и оправданост набавке: Неопходно је закључити нови уговор, неопходно је изабрати новог понуђача који ће пружити наведене услуге.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-3/15; 

Услуге информисања WEB страница 423421

1.2.12 2

2015

2

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2

2016

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода, и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( 2016. година

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Неопходно је закључити уговор, неопходно је изабрати понуђача који ће пружити 
наведене услуге.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-4/15; 

Текуће поправке и одржавање аутомобила 425211

1.2.13 4

2015

4

2015

отворени 
поступак

5

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних аиктивности прописаних Законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
због повећања стопе ПДВ-а.

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-У-3/15; 

Одржавање информационог система 423291

1.2.14 4

2015

5

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је извршена на основу анализе потрошње претходне три године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из 
уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-6/15; 

Текуће поправке и одржаање 
административне опреме по партијама

425229
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1.2.15 3

2015

3

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-5/15; 

Набавка услуге - софтверско одржавање 
сервера

425222

1.2.16 3

2015

3

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
због повећања стопе ПДВ-а.

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-18/15; 

Измена број: 06-214/2015-II/21; усвојена: 19.03.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Приликом израде плана јавних набавки за 2015. годину дошло је до техничке грешке где је предметна набавка дефинисана као поступак набавке добара а не како 
је правилно требало да гласи, поступак набавке услуга. Процењена вредност набавке је остала непромењена. Промењен је назив набавке.

Проширење постојећег софтверског пакета 
за потребе ГО Земун

423212

1.2.17 5

2015

6

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-19/15; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Услуге информисања јавности - Кол центар 423421

1.2.18 5

2015

6

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Сагласно закону о планирању и изградњи врши се израда пројектне документације - извођачки пројекат за извођење радова на згради и 
пословном простору -регионални центар за таленте

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-20/15; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Услуга израде пројектне документације 511451
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1.2.19 11

2015

11

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Сагласно Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, БР. 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14) врши се услуга надзора радова на Уређењу некатегорисаних путева на територији ГО 
Земун - по партијама.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача 
путем телефона.

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-У-28/15; 

Измена број: 06-1170/2015-II/21; усвојена: 16.11.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Дописом број 401-4/-213/2015 од 12.11.2015. године Одељење за финансије је обавестило Одсек за јавне набавке о потреби измене Плана јавних набавки 
Градске општине Земун за 2015. годину, на основу измене финансијског плана

Услуге надзора радова - Уређење 
некатегорисаних путева на територији ГО 
Земун - по партијама

511441

радови  

1.3.1 2

2015

4

2015

отворени 
поступак

6

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из безбедносних ( поправка крова...), естетских разлога

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљање информација од потенцијалних понуђача путем 
телефона.

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-Р-2/15; 

Радови на санацији крова пословне зграде и 
пословног простора - Дом културе Угриновци

511321

1.3.2 8

2015

10

2015

отворени 
поступак

11

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из безбедносних, естетских разлога...

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљање информација од потенцијалних понуђача путем 
телефона.

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-Р-9/15; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Одржавање зграде и објеката - дом културе 
Угриновци

511321

511321
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1.3.3 8

2015

9

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољ.земљишта, неопходно је постојање квалитетних приступних путева од 
економског дворишта до обрадивих површина.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене тржишта.

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Р-12/15; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Измена број: 06-931/2015-II/21; усвојена: 10.09.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Приликом израде плана набавки за 2015.годину, набавка добара под редним бројем 3 дефинисана је као поступак набавке добара - Уређење атарских путева на 
територији градске општине Земун, уместо правилног дефинисања као: Уређење (атарских) некатегорисаних путева на територији ГО Земун. Такође мењају се и оквирни датуми 
покретања набавке, закључења и извршења уговора.

Уређење (атарских) некатегорисаних путева  
на територији ГО Земун

425191

425191

1.3.4 10

2015

11

2015

отворени 
поступак

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из безбедносних (поправка крова...), естетских разлога

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходних уговора као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета 
и путем телефона

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-Р-10/15; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Измена број: 06-1068/2015-II/21; усвојена: 15.10.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Одељење за финансије је дана 29.09.2015. године дописом број 401-4/-177/2015 обавестило Одсек за јавне набавке о потреби измене Плана јавних набавки 
градске општине Земун за 2015. годину због измене финансијског плана ГО Земун.

Измена број: 06-1170/2015-II/21; усвојена: 16.11.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Дописима, број 401-4/-189/2015 од 28.10.2015. године, као и број 401-4/-213/2015 од 12.11.2015. године Одељење за финансије је обавестило Одсек за јавне 
набавке о потреби измене Плана јавних набавки ГО Земун за 2015.годину

Одржавање пословне зграде и пословног 
простора - Регионални центар за таленте

511321

511321

511321

1.3.5 9

2015

9

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9

2015

Напомена: Уговор се закључује у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности 
за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година; 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће имза ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години (2015.)

Разлог и оправданост набавке: Сагласно Закону о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2015, 42/2013- одлука 
УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), врши се рушење бесправно саграђених објеката на територији ГО Земун.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из претходних година/уговора из претходних година, као и прикупљањем информација 
од потенцијалних понуђача путем телефона.

Остале напомене: интерни број поступка: МВ-Р-26/15; 

Измена број: 06-931/2015-II/21; усвојена: 10.09.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.1.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Дописом Одељења за финансије број 401-4-164/2015 од 27.08.2015. године  у план набавки унета планирана средства предвиђена Одлуком о буџету градске 
општине Земун за 2015. годину

Рушење бесправно саграђених објеката на 
територији ГО Земун

424911
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1.3.6 9

2015

10

2015

отворени 
поступак

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са годишљим програмом заштите, уређења и коришћења пољ.земљишта, неопходно је посојање квалитетних приступних путева од 
економског дворишта до обрадивих површина.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходних година/уговора из претходних година, као и прикупљањем информација 
од потенцијалних понуђача путем телефона

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-Р-14/2015; 

Измена број: 06-956/2015-II/21; усвојена: 17.09.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Уговор број 400-157/2015 од 06.08.2015. године закључен између ГО Земун и Секретаријата за привреду о трансферу наменских средстава за заштиту, уређење и 
коришћење пољопривредног земљишта

Уређење атарских путева 425191

1.3.7 11

2015

11

2015

отворени 
поступак

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са годишњим програмом санације локалних некатегорисаних путева на територији ГО Земун.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходних година / уговора из претходних година, као и прикупљањем информација 
од потецијалних понуђача путем телефона

Остале напомене: интерни број поступка: ОП-Р-16/15; тип набавке: обликована по партијама; 

Измена број: 06-1170/2015-II/21; усвојена: 16.11.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Дописом број 401-4/-213/2015 од 12.11.2015. године Одељење за финансије обавестило је Одсек за јавне набавке о потреби измене Плана јавних набавки 
Градске општине Земун за 2015. годину  на основу измене финансијског плана

Уређење некатегорисаних путева на 
територији ГО Земун - по партијама

425191
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 Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум  Предмет набавке Основ за 

изузеће

покретања 

поступка

закључења 

уговора
Конто/позиција

Рб

извршења

 уговора

добра 5,066,000добра

2.1.1 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, анализом потрошње претходне три године, као и 
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 22/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Материјал за саобраћај - остали материјал 426491

2.1.2 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 24/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Набавка административног материјала 426191

2.1.3 4

2015

5

2015

39.2. 6

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 25/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Набавка цвећа и зеленила за потребе 
управе ГО Земун

426131
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2.1.4 4

2015

5

2015

39.2. 6

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 2/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Набавка штампача 512222

2.1.5 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 9/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Набавка фотографске опреме 512242

2.1.6 7

2015

8

2015

39.2. 9

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 26/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Административна опрема - електронска 
опрема - видео надзор зграда ГО Земун

512241

2.1.7 4

2015

5

2015

39.2. 6

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 28/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Набавка потрошног материјала 426911

2.1.8 2

2015

3

2015

39.2. 4

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту, 
због повећања стопе ПДВ-а

Остале напомене: интерни број поступка: 1/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Лиценце 515192
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2.1.9 4

2015

5

2015

39.2. 6

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 29/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Набавка намештаја за потребе Управе ГО 
Земун

512211

2.1.10 6

2015

8

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност

Остале напомене: интерни број поступка: 8/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Набавка добара - читач бар кода 512221

2.1.11 6

2015

8

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност

Остале напомене: интерни број поступка: 7/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Административна опрема за скенирање 512222

2.1.12 5

2015

6

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у складу са Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Земун, број 06-673/14 који је донео 
Савет за безбедност саобраћаја на путевима ГО Земун

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност - преко интернета

Остале напомене: интерни број поступка: 33/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00  динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Предвиђено одлуком о буџету ГО Земун за 2015. годину број 06-1026/2014-II /21 од 30.12.2014. године

Набавка светлоодбојних прслука или 
светлоодбојних трака за децу предшколског 
узраста и ученике првог разреда на 
територији ГО Земун

423712
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2.1.13 5

2015

6

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у складу са Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Земун, број 06-673/14 који је донео 
Савет за безбедност саобраћаја на путевима ГО Земун

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност - преко интернета

Остале напомене: интерни број поступка: 34/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Предвиђено одлуком о буџету ГО Земун за 2015. годину број 06-1026/2014-II /21 од 30.12.2014. године

Набавка публикација - књига "Илустрована 
златна правила"

423712

2.1.14 5

2015

6

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у складу са Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Земун, број 06-673/14 који је донео 
Савет за безбедност саобраћаја на путевима ГО Земун

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност - преко интернета

Остале напомене: интерни број поступка: 35/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Предвиђено одлуком о буџету ГО Земун за 2015. годину број 06-1026/2014-II /21 од 30.12.2014. године

Измена број: 06-640/2015-II/21; усвојена: 18.06.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: техничка грешка-уписан погрешно износ процењене вредности, износ без пдв-а, уместо 208.000 уписано грешком 200.000

Подршка конкурсу најбољих ликовних и 
литерарних радова из области унапређења 
безбедности саобраћаја на територији ГО 
Земун - набавка бицикала

423712

423712

2.1.15 5

2015

6

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у складу са Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Земун, број 06-673/14 који је донео 
Савет за безбедност саобраћаја на путевима ГО Земун

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност - преко интернета

Остале напомене: интерни број поступка: 36/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Предвиђено одлуком о буџету ГО Земун за 2015. годину број 06-1026/2014-II /21 од 30.12.2014. године

Измена број: 06-640/2015-II/21; усвојена: 18.06.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: техничка грешка-уписан погрешно износ процењене вредности, износ вез пдв-а, уместо 208.000 уписано грешком 200.000

Подршка конкурсу најбољих ликовних и 
литерарних радова из области унапређења 
безбедности саобраћаја на територији ГО 
Земун - набавка таблет рачунара

423712

423712
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2.1.16 12

2015

12

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност је нижа од 500.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности - актуелна тржишна вредност

Остале напомене: интерни број поступка: 41/15; Образложење основаности: Процењена вредност је нижа од 500.000,00 динара; 

Измена број: 06-931/2015-II/21; усвојена: 10.09.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.1.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Измена финасијског плана

Набавка добара - опрема за јавну 
безбедност (рампа у дворишту)

512811

2.1.17 12

2015

12

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност је нижа од 500.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Решењем о исплати помочи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-930/2015-18 од 06.08.2015. године одобрена је исплата средстава 
општини Земун у укупном износу од 390.000,00 динара на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглица и интерно 
расељених лица која бораве на територији градске општине Земун

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
због повећања стопе пдв-а

Остале напомене: Образложење основаности: Процењена вредност је нижа од 500.000,00 динара; 

Измена број: 06-956/2015-II/21; усвојена: 17.09.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Решењем о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-930/2015-18 од 06.08.2015. године

Набавка огрева социјално угроженим 
породицама избеглих и интерно расељених 
лица која су тренутно настањена на 
територији градске општине Земун

512811

2.1.18 11

2015

12

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 500.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Сагласно Закону о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС", бр.111/09, 92/11 и  93/12) а ради успешне организације и делатности на заштити, 
спасавању и отклањању последица елементарних непогода и других несрећа врши се набавка опреме за ванредне ситуације.

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност - преко интернета.

Остале напомене: интерни број поступка: 47/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 500.000,00 динара; 

Измена број: 06-1170/2015-II/21; усвојена: 16.11.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2015. годину опредељена су средства за ванредне ситуације , а како наведена средства нису обухваћена Планом 
набавки за 2015. годину предложена је наведена измена и допуна Плана јавних набавки. Решење Већа ГО Земун број 06-1170/2015-II/21 од 16.11.2015. године

Набавка добара - Ватрогасно црево - 
Тревира - FI-52 L15M

424911

услуге 12,965,000услуге

2.2.1 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 10/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Текуће поправке и одржавање опреме за 
безбедност

425281
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2.2.2 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 11/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Услуге информисања - остале медијске 
услуге

423449

2.2.3 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 12/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Стручне услуге - остале стручне услуге 423599

2.2.4 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 13/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Остале медицинске услуге 424351

2.2.5 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 14/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Уништавање амброзије 424611

2.2.6 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 15/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Услуга израде плана постављања 
привремених објеката на јавним 
површинама на територији ГО Земун

423911

2.2.7 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 16/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Текуће поправке и одржавање опреме за 
фиксну телефонију

425223
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2.2.8 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 17/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Текуће поправке и одржавање електронске и 
фотографске опреме

425224

2.2.9 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 18/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Услуге за домаћинство - угоститељске услуге 423621

2.2.10 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Сагласно Закону о планирању и изградњи, врши се услуга надзора радова на санацији зграде и објекта - Дом културе Угриновци

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе цена из претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем 
телефона

Остале напомене: интерни број поступка: 19/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Услуга надзора радова на згради и 
објектима - Дом културе Угриновци

511441

2.2.11 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Сагласно Закону за планирање и изградњу, врши се услуга техничког пријема радова на згради и објектима - Дом културе Угриновци

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача 
путем телефона

Остале напомене: интерни број поступка: 20/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Услуге техничког пријема радова на згради и 
објектима - Дом културе Угриновци

511441

2.2.12 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 21/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Услуга дератизације 421321
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2.2.13 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 5/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Одржавање програма Mapinfo Professional 423212

2.2.14 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 23/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Штампање публикација 423413

2.2.15 8

2015

9

2015

39.2. 10

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Сагласно Закону о планирању и изградњи, врши се израда пројектне документације - извођачки пројекат за извођење радова на згради и 
објектима - Дом културе Угриновци

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе цена из претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем 
телефона.

Остале напомене: интерни број поступка: 6/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Услуга израде пројектне документације - 
Дом културе Угриновци

511451

2.2.16 4

2015

5

2015

39.2. 6

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 4/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Набавка услуга комуникација - интернет 421412
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2.2.17 4

2015

5

2015

39.2. 6

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 3/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Погрешно унет интерни број поступка

Текуће одржавање интернет странице ГО 
Земун

423212

2.2.18 4

2015

5

2015

39.2. 6

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту

Остале напомене: интерни број поступка: 27/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Текуће поправке и одржавање рачунарске 
опреме

425222

2.2.19 7

2015

9

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом.

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност

Остале напомене: интерни број поступка: 30/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Превоз рециклираног асфалта 422911

2.2.20 6

2015

6

2015

39.2. 9

2015

Напомена: Војска Србије, као корисник буџетских средстава у смислу Закона о јавним набавкама сматра се наручиоцем, а истовремено је једина у Републици 
Србији која може да пружи услугу постављања и привременог коришћења понтонског моста на премошћавању рукавца Дунава до обале Великог 
ратног острва - плажа Лидо, одређених карактеристика: носивости око 60 тона и дужине око 350 метара (сагласно члану 7 став 1 тачка 1 ЗЈН)

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у интересу значајног дела грађана Београда са територија градских општина Земун и Нови Београд (око 500.000 становника)

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из Уговора из претходне три године.  Понтонски мост би био постављен на истој локацији 
од обале Земуна до Великог ратног острва, у периоду од 20. јуна до 01. септембра 2015.године, сходно временским условима и нивоу Дунава

Остале напомене: интерни број поступка: 31/15; Образложење основаности: Војска Србије, као корисник буџетских средстава у смислу Закона о јавним набавкама 
сматра се наручиоцем, а истовремено је једина у Републици Србији која може да пружи услугу постављања и привременог коришћења понтонског 
моста на премошћавању рукавца Дунава до обале Великог ратног острва - плажа Лидо, одређених карактеристика: носивости око 60 тона и 
дужине око 350 метара (сагласно члану 7 став 1 тачка 1 ЗЈН); 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Закуп опреме за саобраћај - понтонски мост 421621

Страна 21 од 2425.11.2015



2.2.21 5

2015

6

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност је нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у складу са Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Земун, број 06-673/14 који је донео 
Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Земун

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност - преко интернета

Остале напомене: интерни број поступка: 37/15; Образложење основаности: Процењена вредност је нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Предвиђено одлуком о буџету ГО Земун за 2015. годину број 06-1026/2014-II /21 од 30.12.2014. године

Подршка такмичењима деце основних и 
средњих школа у области познавања 
саобраћајних прописа

423712

2.2.22 5

2015

6

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у складу са Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Земун, број 06-673/14 који је донео 
Савет за безбедност саобраћаја на путевима ГО Земун

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност - преко интернета

Остале напомене: интерни број поступка: 38/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Предвиђено одлуком о буџету ГО Земун за 2015. годину број 06-1026/2014-II /21 од 30.12.2014. године

Школовање и едукација нових возача са 
освртом на узроке настанка саобраћајних 
незгода и факторе безбедности саобраћаја

423712

2.2.23 5

2015

6

2015

39.2. 12

2015

Напомена:
Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у складу са Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Земун, број 06-673/14 који је донео 
Савет за безбедност саобраћаја на путевима ГО Земун

Начин утврђивања процењене вредности: Актуелна тржишна вредност - преко интернета

Остале напомене: интерни број поступка: 39/15; Образложење основаности: 
Процењена вредност нижа од 400.000,00 динара; 

Измена број: 06-488/2015-II/21; усвојена: 28.05.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Предвиђено одлуком о буџету ГО Земун за 2015. годину број 06-1026/2014-II /21 од 30.12.2014. године

Стручно усавршавање и стицање нових 
знања чланова савета и лица одређених за 
подршку у васпитно образовном раду из 
области безбедности у саобраћају

423712

Страна 22 од 2425.11.2015



2.2.24 11

2015

12

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност набавке је нижа од 500.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Сагласно Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, БР. 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14 и  145/14) врши се услуга надзора падова на санацији зграде - Регионалног центра за 
таленте (зграда Децијег дома у Земуну).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача 
путем телефона.

Остале напомене: интерни број поступка: 43/15; Образложење основаности: Процењена вредност набавке је нижа од 500.000,00 динара; 

Измена број: 06-1068/2015-II/21; усвојена: 15.10.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одељење за финансије је дана 08.10.2015. године, дописом број 401-4/-189/2015 обавестило Одсек за јавне набавке о потреби измене Плана јавних набавки 
Градске општине Земун за 2015. годину, због измене финансијског плана ГО Земун

Услуга надзора радова - санације и 
адаптације постојећег пословног простора 
објеката пословне зграде и пословног 
простора - Регионални центар за таленте 
(зграде Дечијег дома у Земуну)

511441

2.2.25 11

2015

12

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност набавке је нижа од 500.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Сагласно Закону о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/09, БР. 81/09 - исправка , 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/14 и 145/14) врши се услуга техничког пријема радова на згради - Регионалног центра за таленте 
(зграда Дечијег дома у Земуну).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача 
путем телефона.

Остале напомене: интерни број поступка: 45/15; Образложење основаности: Процењена вредност набавке је нижа од 500.000,00 динара; 

Измена број: 06-1068/2015-II/21; усвојена: 15.10.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одељење за финансије је дана 08.10.2015. године, дописом број 401-4/-189/2015 обавестило Одсек за јавне набавке о потреби измене Плана јавних набавки 
Градске општине Земун за 2015. годину, због измене финансијског плана ГО Земун

Услуга техничког пријема радова - санације 
и адаптације постојећег пословног простора 
објеката пословне зграде и пословног 
протора - Регионални центар за таленте 
/зграде Дечијег дома у Земуну)

511441

радови 480,000радови

2.3.1 8

2015

9

2015

39.2. 12

2015

Напомена: Процењена вредност нижа од 500.000,00 динара

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из безбедносних разлога, естетских разлога...

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и актуелне тржишне вредности

Остале напомене: интерни број поступка: 32/15; Образложење основаности: Процењена вредност нижа од 500.000,00 динара; 

Измена број: 06-363/2015-II/21; усвојена: 30.04.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.01.2015; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину, број 06-309/2015-II/21 од 16.04.2015.

Измена број: 06-931/2015-II/21; усвојена: 10.09.2015; план: План набавки Градске Општине Земун за 2015.годину од 31.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Измена финансијског плана и усклађивање

Текуће поправке и одржавање зграда 425119

425119

Страна 23 од 2425.11.2015



Место и датум:

М.П.

Одговорно лице:

Дејан Матић

Страна 24 од 2425.11.2015


