
План јавних набавки за 2020. годину 
Општинска управа општине Жабари

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки 18.2.2020
Измена број: 1 3.3.2020
Измена број: 2 2.6.2020
Измена број: 3 30.6.2020

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

194.308.306

добра 3.066.666

1.1.1 3/2020 3/2020поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Набавка канцеларијског материјала подељена у 
две партије:
Партија 1: Канцеларијски материјал
Партија 2: Тонери

650000

1.1.2 5/2020 6/2020поступак јавне набавке мале вредности 12/2020Набавка огрева подељена у две партије:
 Партија 1. Угаљ (мрки угаљ- коцка) 
 Партија 2. Огревно дрво (буква)

1083333

1.1.3 5/2020 6/2020поступак јавне набавке мале вредности 8/2021Набавка и испорука електричне енергије 1333333

услуге 16.366.333

1.2.1 3/2020 4/2020поступак јавне набавке мале вредности 9/2020Услуге дератизације и сузбијање комараца, по 
партијама                                              Партија 1. 
Дератизација,                          
Партија 2. Сузбијање комараца

2000000

1.2.2 4/2020 6/2020отворени поступак 8/2021Превоз ученика основних и средњих школа са 
територије општине Жабари

12083333

1.2.3 3/2020 4/2020преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

4/2021Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера 
подељена у две партије:
Партија 1. Одржавање и ажурирање софтвера 
рачуноводства;
Партија 2. Одржавање информационог система  
ЛПА

1083000

Измена број: 1; усвојена: 3.3.2020; план: Годишњи план набавки од 18.2.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Општинска управа Жабари је након разговора са Управом за јавне набавке упућена да спроведе преговарачки поступак без обајвљивања позива за подношење понуда.

1.2.4 6/2020 7/2020поступак јавне набавке мале вредности 10/2020Техничка документација за систем даљинског 
надзора и управљања водоводном мрежом на 
територији општине Жабари

1200000

Измена број: 2; усвојена: 2.6.2020; план: Годишњи план набавки од 18.2.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Спровођење новог поступка јавне набавке за израду техничке документације за систем даљинског надзора и управљања водоводном мрежом на територији општине 
Жабари у циљу реализације пројекта из области водоснабдевања у општини Жабари.

Страна 1 од 3Датум штампе: 10.7.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



радови 174.875.307

1.3.1 2/2020 3/2020отворени поступак 5/2020Асфалтирање путева на територији општине 
Жабари - Витежево и Породин

12699852

1.3.2 3/2020 5/2020отворени поступак 12/2020Реконструкција објекта Центра за социјални рад у 
Жабарима

24416628,6

1.3.3 3/2020 5/2020отворени поступак 12/2020Санација објекта ОШ "Дуде Јовић" у улици Кнеза 
Милоша 117  и завршетка објеката анекса и 
фискултурне сале

108300433

1.3.4 3/2020 4/2020отворени поступак 6/2020Асфалтирање путева на територији општине 
Жабари – Витежево, Породин, Симићево и 
Миријево.

12648036

Измена број: 1; усвојена: 3.3.2020; план: Годишњи план набавки од 18.2.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог измене плана набави је потреба за додатним асфалтирањем путева на територији општине Жабари што ће бити  предвиђено Одлуком о првој  измени и допуни 
одлуке о буџету општине Жабари за 2020. годину.

1.3.5 6/2020 7/2020поступак јавне набавке мале вредности 8/2020Летње одржавањe локалних путева и улица на 
територији општине Жабари

2485000

Измена број: 3; усвојена: 30.6.2020; план: Годишњи план набавки од 18.2.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Спровођење поступка јавне набавке за радове којима се обезбеђује безбедно одвијање саобраћаја.

1.3.6 6/2020 8/2020отворени поступак 11/2020Асфалтирање путева на територији општине 
Жабари- насељена места Миријево, Свињарево, 
Влашки До и Полатна

14325357

Измена број: 3; усвојена: 30.6.2020; план: Годишњи план набавки од 18.2.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Спровођење поступка јавне набавке за радове којима се обезбеђује безбедно одвијање саобраћаја.

Страна 2 од 3Датум штампе: 10.7.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



Место и датум: М.П.

Небојша Миловановић

Овлашћено лице:

Небојша Миловановић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 3.3.2020; план: Годишњи план набавки од 18.2.2020
Потреба за додатним асфалтирањем путева на територији општине Жабари и спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Измена број: 2; усвојена: 2.6.2020; план: Годишњи план набавки од 18.2.2020
Спровођење новог поступка јавне набавке за израду техничке документације за систем даљинског надзора и управљања водоводном мрежом на територији општине Жабари у циљу реализације 
пројекта из области водоснабдевања у општини Жабари.

Измена број: 3; усвојена: 30.6.2020; план: Годишњи план набавки од 18.2.2020
Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2020. годину («Службени гласник општине Жабари», бр. 4/2020) предвиђена су средства за нове набавке

Страна 3 од 3Датум штампе: 10.7.2020 Апликација Управе за јавне набавке 


