
План јавних набавки за 2019. годину 
Градска Општина Земун

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки Градске 
општине Земун за 2019. годину

17.01.2019

Измена број: 06-131/2019-IV/43 21.02.2019
Измена број: 06-274/2019-IV/43 28.03.2019
Измена број: 06-432/2019-IV/43 16.05.2019

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

390,113,192

добра 50,841,432

1.1.1 5/2019 6/2019отворени поступак 7/2021Набавка административног и канцеларијског 
материјала

7000000

1.1.2 6/2019 7/2019отворени поступак 8/2021Набавка електричне енергије 16500000

1.1.3 6/2019 7/2019отворени поступак 8/2021Набавка горива 9500000

1.1.4 5/2019 6/2019отворени поступак 9/2019Набавка рачунара 3833000

1.1.5 4/2019 5/2019отворени поступак 9/2019Набавка камера за видео надзор пословних 
објеката ГО Земун

4000000

1.1.6 4/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 11/2019Набавка намештаја 833333

1.1.7 1/2019 2/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

6/2020Набавка часописа Светосавско звонце 1000000

Измена број: 06-274/2019-IV/43; усвојена: 28.03.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Због престанка потребе Наручиоца за предметном набавком, а решењем Већа ГО Земун број 06-274/2019-IV/43 од 28.03.2019.

1.1.8 11/2019 12/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2020Набавка стручне литературе издавача "Привредни 
саветник" д.о.о. Београд

70000

1.1.9 11/2019 12/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2020Набавка стручне литературе издавача "Инг-про" 
д.о.о. Београд

115000

1.1.10 11/2019 12/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2020Набавка стручне литературе издавача "ИПЦ-
информативно пословни центар" Београд

130000

1.1.11 11/2019 12/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2020Набавка електронске базе прописа и стручне 
литературе Параграф лекс, издавача "Параграф 
лекс" д.о.о. Београд

210000

1.1.12 11/2019 12/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2020Набавка часописа Информатор и ПДВ, издавача 
"Цекос ин" д.о.о. Београд

140000

1.1.13 4/2019 5/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

5/2020Набавка судске праксе, издавача "Интермекс" д.о.о.
 Београд

140000
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1.1.14 4/2019 5/2019отворени поступак 3/2020Куповина камера за видео надзор земунских школа, 
заједничка јавна набавка

11833000

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На иницијативу Одељења за заједничке послове брише се из плана јавних набавки тачка 1.1.14 плана јавних набавки добара куповина камера за видео надзор земунских 
школа, заједничка јавна набавка процењене вредности 11.833.000,00 динара без ПДВ-а, коју ће у своје финансијске и планове јавних набавки за 2019. годину унети школе као крајњи 
корисници предметних добара. Брисање набавке иницирано је потребом да уговорена добра исплаћују школе

1.1.15 2/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 2/2020Набавка позоришних карата у складу са пројектом 
"Моја земунска картица"

1000000

Измена број: 06-131/2019-IV/43; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Усклађивање предмета јавне набавке са пројектом Моја земунска картицa на начин да се мења квалификација предмета и назив јавне набавке сходно чему је предложено
 да се из позиције добара број 1.1.15 брише јавна набавка добара - Набавка позоришних карата у складу са пројектом „Моја земунска картица“, а да се у јавним набавкама услуга дода 
услуга реализације Програма бесплатних позоришних представа за грађане са територије Земуна, који су корисници програма „Моја земунска картица“, Решењем ВећаГрадске општине 
Земун број 06-131/2019-IV/43 од 21. фебруара 2019. године

1.1.16 3/2019 5/2019отворени поступак 8/2019Набавка грађевинског материјала са испоруком за 
потребе интерно расељених лица на територији ГО 
Земун

3208333

1.1.17 3/2019 5/2019отворени поступак 8/2019Набавка грађевинског материјала са испоруком за 
потребе избеглица на територији ГО Земун

2291166

1.1.18 3/2019 5/2019отворени поступак 8/2019Економско оснаживање породица избеглих лица 
кроз доходовне активности

1666600

1.1.19 2/2019 3/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

3/2020Набавка стручне литературе - часописа "Ревизија", 
издавача "ДСТ" д.о.о. са седиштем у Београду

103000

1.1.20 5/2019 6/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2019Набавка електронске базе прописа "Правно-
информациони систем РС", ЈП "Службеног 
гласника"

101000

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу захтева Одељења за општу управу и скупштинске послове а решењем Већа ГО Земун број 06-432/2019-IV/43 од 16.05.2019. године

1.1.21 5/2019 6/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

1/2021Набавка часописа Светосавско звонце за потребе 
земунских школа

1000000

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На захтев пословодства ГО Земун а решењем Већа ГО Земун број 06-432/2019-IV/43 од 16.05.2019. године

услуге 106,765,000

1.2.1 5/2019 6/2019поступак јавне набавке мале вредности 7/2021Услуге организације службених путовања по 
партијама у Републици Србији и у иностранству - 
оквирни споразум

4800000

1.2.2 9/2019 10/2019отворени поступак 10/2021Услуга фиксне телефоније и wireles интернета 6400000

1.2.3 4/2019 6/2019отворени поступак 6/2021Услуге осигурања 3900000

1.2.4 6/2019 7/2019отворени поступак 7/2020Услуге израде софтвера за управљање предметима
 у архиви и писарници са услугом одржавања

9833000

1.2.5 4/2019 5/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

5/2020Услуге одржавања апликација потребних за 
послове финансија, по партијама Радовић, БИС, 
Јуричек, ЗУП

416000
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1.2.6 1/2019 2/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

3/2020Услуге издавања бус плус картица и месечног 
превоза радно ангажованих лица у ГО Земун

7300000

1.2.7 4/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Сервисне услуге одржавања возила са заменом 
резервних делова и куповином гума

800000

1.2.8 5/2019 6/2019отворени поступак 12/2019Израда пројекта реконструкције прилазних 
степеништа на Гардошу

800000

1.2.9 2/2019 3/2019отворени поступак 10/2021Услуга закупа опреме за штампање са одржавањем
 уређаја и заменом тонера

20000000

1.2.10 5/2019 6/2019отворени поступак 10/2021Услуге еко патроле 25000000

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу сагласности за вишегодишње уговарање Одељења за финансије и буџет ГО Земун од 15.05.2019. године као и ради остваривања циљева прописаних локалним
 еколошким акционим планом у план јавних набавки уврштене су вишегодишње јавне набавке еко патроле са динамиком реализације покретање поступка у мају 2019. године уговарање у
 јуну 2019. године, а реализације уговора трајаће до октобра 2021. године

1.2.11 4/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Оглашавање на медијском порталу 1250000

1.2.12 2/2019 3/2019отворени поступак 2/2021Услуге обезбеђивања конективности школског 
видео надзора

12000000

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На иницијативу Одељења за заједничке послове брише се из плана јавних набавки тачка 1.2.12 услуга обезбеђивања конективности школског видео надзора процењене 
вредности 12.000.000,00 динара без ПДВ-а из разлога што ће основне школе као крајњи корисници предметних услуга у своје финансијске и планове јавних набавки за 2019. годину унети
 ову јавну набавку. Брисање набавке иницирано је потребом да уговоренe услуге исплаћују школе

1.2.13 6/2019 8/2019отворени поступак 6/2020Услуга превоза ученика 22916000

1.2.14 3/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Услуга одржавања часова страних језика за школску
 децу која живе на територији ГО Земун и напредни 
курсеви на захтев Наручиоца

1000000

Измена број: 06-274/2019-IV/43; усвојена: 28.03.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На иницијативу Одељење за друштвене делатности, привреду и развој, брише се тачка 1.2.14 - Услуге одржавања часова страних језика за школску децу која живе на 
територији ГО Земун и напредни курсеви на захтев наручиоца, процењене вредности 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, која је планирана за реализацију кроз поступак јавне набавке мале 
вредности услуга, због промењених потреба наручиоца. Предмет ове јавне набавке биће реализован кроз план набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује због 
промењених потреба наручиоца које могу бити реализаоване износом до 500.000,00 динара без ПДВ-а

1.2.15 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 7/2019Услуге конзерваторског надзора над радовима на 
фасади зграде седишта Наручиоца

150000

1.2.16 5/2019 6/2019поступак јавне набавке мале вредности 6/2020Одржавање сајта ГО Земун 750000

1.2.17 4/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 11/2019Услуге одржавања обука о коришћењу рачунара и 
напредни курсеви специјализованих обука на захтев
 Наручиоца за школску децу и одрасле

900000

Измена број: 06-274/2019-IV/43; усвојена: 28.03.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се процењена вредност предметне набавке и динамика реализације на иницијативу Одељења за друштвене делатности и привреду јер је накнадном провером 
тржишта утврђено да се предмет јавне набавке може реализовати у новом наведеном износу.
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1.2.18 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2020Услуге реализације Програма бесплатних 
позоришних представа за грађане са територије 
Земуна, који су корисници програма „Моја земунска 
картица“

1000000

Измена број: 06-131/2019-IV/43; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На иницијативу Одељења за заједничке послове ГО Земун додаје се тачка 1.2.18 Услуге реализације Програма бесплатних позоришних представа за грађане са 
територије Земуна, који су корисници програма „Моја земунска картица“ у поступку јавне набавке мале вредности процењене вредности 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
1.100.000,00 са ПДВ-ом.

1.2.19 4/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 11/2019Услуга стручног надзора над радовима на 
асфалтирању и поправци оштећеног асфалта на 
територији ГО Земун

550000

Измена број: 06-274/2019-IV/43; усвојена: 28.03.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Решењем Већа ГО Земун број 06-274/2019-IV/43 од 28.03.2019. године а на основу иницијативе Одељења за заједничке послове ГО Земун додаје се нова јавна набавка 
услуга из разлога што је процењена вредност Оквирног споразума за услугу стручног надзора над радовима на асфалтирању и поправци оштећеног асфалта на територији ГО Земун 
утрошена и резервисана појединачним уговорима, те како је план наручиоца да утроши и преостала средства по Оквирном споразуму за Радове на насипању и одржавању сеоских, 
пољских и других некатегорисаних путева по партијама, за Партију 1 - радови на асфалтирању и поправци оштећеног асфалта на територији ГО Земун

радови 232,506,760

1.3.1 6/2019 7/2019отворени поступак 7/2021Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта 60000000

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На иницијативу одељења за заједничке послове врши се измена тачке 1.3.1 из плана јавних набавки радова за 2019. годину Текуће поправке и одржавање дечијих 
игралишта процењене вредности 25.000.000,00 динара без ПДВ-а на начин да се мења поступак реализације уговора и процењена вредност јавне набавке, те након измена процењена 
вредност јавне набавке радова износи 60.000.000,00 динара без ПДВ-а, а јавна набавка реализоваће кроз отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем 
на период од две године са динамиком изложеном у табели. Предложеном изменом плана ГО Земун добија могућност да након закључења оквирног споразума појединачним уговорима 
ангажује средства за конкретна игралишта која се буду наметнула као приоритет за одржавање и за које прибави одговарајуће сагласности и предмере. Изменом се на располагање за 
друге приоритетне ствари ослобађају средства од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а која неће бити резервисана самим закључењем оквирног споразума

1.3.2 6/2019 7/2019отворени поступак 7/2021Текуће поправке и одржавање основних школа на 
територији ГО Земун

70000000

Измена број: 06-274/2019-IV/43; усвојена: 28.03.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Због промене пословних потреба и промена апропријација у финансијском плану наручиоца за 2019. годину умањен је расположиви износ средства за реализацију јавне 
набавке Радова на текућим поправкама и одржавању основних школа на територији ГО Земун

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На иницијативу одељења за заједничке послове врши се измена тачке 1.3.2 из плана јавних набавки радова за 2019. годину текуће  поправке и одржавање основних 
школа на територији ГО Земун процењене вредности 35.833.300,00 динара без ПДВ-а на начин да се мења поступак реализације уговора и процењена вредност јавне набавке, те након 
измена процењена вредност јавне набавке радова износи 70.000.000,00 динара без ПДВ-а, а јавна набавка реализоваће кроз отворени поступак ради закључења оквирног споразума са 
једним понуђачем на период од две године са динамиком изложеном у табели. Предложеном изменом плана ГО Земун добија могућност да након закључења оквирног споразума 
појединачним уговорима ангажује средства за конкретне школске објекте за које се јави приоритетна потреба за одржавањем. Изменом се на располагање за друге приоритетне ствари 
ослобађају средства од 35.833.300,00 динара без ПДВ-а која неће бити резервисана самим закључењем оквирног споразума

1.3.3 6/2019 7/2019отворени поступак 7/2021Текуће поправке и одржавање вртића ГО Земун 100000000

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На иницијативу одељења за заједничке послове врши се измена тачке 1.3.3 из плана јавних набавки радова за 2019. годину текуће поправке и одржавање вртића ГО 
Земун процењене вредности 41.833.300,00 динара без ПДВ-а, на начин да се мења поступак реализације уговора и процењена вредност јавне набавке, те након измена процењена 
вредност јавне набавке радова износи 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, а јавна набавка реализоваће кроз отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем 
на период од две године са динамиком изложеном у табели. Предложеном изменом плана ГО Земун добија могућност да након закључења оквирног споразума појединачним уговорима 
ангажује средства за конкретне школске објекте за које се јави приоритетна потреба за одржавањем. Изменом се на располагање за друге приоритетне ствари ослобађају средства од 
41.833.300,00 динара без ПДВ-а која неће бити резервисана самим закључењем оквирног споразума
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1.3.4 5/2019 6/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

9/2019Додатни радови - Текуће поправке и одржавање 
осталих објеката - школска дворишта и терени на 
подручју ГО Земун

2506760

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Дана 10.04.2019. године, Одељењу за заједничке послове достављено је позитивно мишљење Управе за јавне набавке број: 404-02-969/19 од 04.04.2019. године, где се 
наводи да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позив за подношење понуда за додатне радове на школи Вељко Рамадановић. На основу наведеног предлаже 
се усвајање ове јавне набавке како би радови на поправка дворишта ове школе били комплетно завршени. Предмер и предрачун радова формирани су на основу понуде фирме Рас 
инжењеринг нискоградња доо Београд од дана 06.12.2018. године као и извештаја колега из одељења за грађевинско комуналне послове и обједињену процедуру које су задужене за 
праћење реализације овог уговора- извештај сачињен 28.02.2019. године у којем се као неопходни оцењују радови који ће бити предмет овог преговарачог поступка. Одељење за 
заједничке послове примило је више позива и ургенција директорке школе Вељко Рамадановић са молбом да се ови радови што пре уговоре и изврше

Место и датум: М.П.

Дејан Матић

Овлашћено лице:

Дејан Матић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 06-131/2019-IV/43; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019
Решењем Већа Градске општине Земун број 06-131/2019-IV/43 од 21. фебруара 2019. године

Измена број: 06-274/2019-IV/43; усвојена: 28.03.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019
Решењем Већа Градске општине Земун број 06-274/2019-IV/43 од 28. марта  2019. године

Измена број: 06-432/2019-IV/43; усвојена: 16.05.2019; план: План јавних набавки Градске општине Земун за 2019. годину од 17.01.2019
Решењем Већа Градске општине Земун број 06-432/2019-IV/43 од 16. маја 2019. године
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