
План набавки за 2020. годину 
ЈП Топлификација

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2020. годину Предлог

 

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

542.562.278

са ПДВ-ом

2020 528.687.278
2021 7.075.000
2022 4.550.000

добра 250.194.219

1.1.1 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

3
2021

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на инвестиционом одржавању и ремонту.
Процена вредности набавке је извршена на основу количина и цена  материјала у последње три пословне године, усклађена са планом ремонта и 
одржавања за 2020 годину.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Набавка челичних цеви, цевних елемената и 
материјала
2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Набавка челичних цеви, цевних елемената и 
материјала

ОРН:
44163121    
44167300    
44167400    

5124002.000.000 2.400.000

1.1.2 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

набавка ручног и електричног алата, уређаја за мерење, апарата за принудно дисање и слично...
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на инвестиционом одржавању и ремонту.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности предвижеене планом 
инвестиционог одржавања и ремонта за 2020.годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (до 3% годишње).

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Набавка алата и уређаја2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Набавка алата и уређаја

ОРН:
39715210    

0234002.500.000 3.000.000
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1.1.3 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набака диктир система-комплет и резервне опреме, материјала и атрматуре за диктир системе...
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на инвестиционом одржавању и ремонту. Нови диктир системи се уграђују у велике 
ТПС уместо мембранских експанзионих судова.
Процена количина је извршена на основу анализе потреба претходне три године, увећане за додатне активности предвиђене планом 
инвестиционог одржавања и ремонта за 2020.годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (до 3% годишње).
тип набавке: елементарне непогоде и удеси; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Набавка диктир система за допуну1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Набавка диктир система за допуну

ОРН:
44615000    

0234001.500.000 1.800.000

1.1.4 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

8
2020

Добра су потребна ради замене дотрајалих спољних цевовода положених у ров на  локацијама предвиђеним Програмом пословања за  2020. 
годину.
 Анализе цена из уговора у претходне три године увећаних за раст цена на мало и планиране инфлације .Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка предизолованих цеви и цевних 
елемената за потребе одржавања 
топлификационог система

15.000.000

По годинама: 
2020-15.000.000

Набавка предизолованих цеви и цевних 
елемената за потребе одржавања 
топлификационог система

ОРН:
44163120    

51240015.000.000 18.000.000

1.1.5 5
2020

6
2020

отворени 
поступак

6
2021

 Добра су потребна за  градњу топлификационе  прикључне мреже на  локацијама предвиђеним Програмом пословања за 2020. годину.
Анализе цена из уговора у претходне три године увећаних за раст цена на мало и планиране инфлације .
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка арматуре и мерно-регулационих 
сетова (МРС) за потребе изградње ТС
34.209.836

По годинама: 
2020-34.209.836

Набавка арматуре и мерно-регулационих 
сетова (МРС) за потребе изградње ТС

ОРН:
    
38418000    

02634.209.836 41.051.803

1.1.6 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2021

Потребе редовног пословања наручиоца.
Просечна потрошња и актуелна цена деривата на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка горива и ТНГ2.200.000

По годинама: 
2020-2.200.000

Набавка горива и ТНГ

ОРН:
09132100    
09133000    

5133012.200.000 2.640.000

1.1.7 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

Потребе редовног пословања наручиоца.
Анализа цене из уговора у претходне три године и испитивање тржишта путем интернета.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка канцеларијског потрошног 
материјала
2.050.000

1. канцеларијски материјал650.000

2. оригинални тонери1.400.000

По годинама: 
2020-2.050.000

Набавка канцеларијског потрошног 
материјала
1. канцеларијски материјал
2. оригинални тонери

ОРН:
30192000    

5121001.400.000 1.680.000
512100650.000 780.000
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1.1.8 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка нове рачунарске и сродне опреме за обављање процеса рада и унапређење пословања.
Анализа цена набавки из претходних година, преглед  интернет сајтова потенцијалних понуђача и каталога произвођача.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка рачунарске и сродне опреме1.100.000
1. Набавка рачунара и сродне опреме1.100.000

2. Набавка штампача, копир апарата и 
опреме

400.000

По годинама: 
2020-1.100.000

Набавка рачунарске и сродне опреме
1. Набавка рачунара и сродне опреме
2. Набавка штампача, копир апарата и 
опреме

ОРН:
30121000    
30230000    

0234001.100.000 1.320.000

1.1.9 7
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Потребе редовног пословања наручиоца.
Анализа уговора из претходне три године и интернет презентација потенцијалних понуђача.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка пословног софтвера MS OFFICE1.100.000

По годинама: 
2020-1.100.000

Набавка пословног софтвера MS OFFICE

ОРН:
72211000    

0121201.100.000 1.320.000

1.1.10 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Потербе редовног пословања у складу са законом би набвка заштитних одела опремљених уређајима за дисање и отпорним на високе 
температуре.
Претходни уговори, интеренет презентације цена.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набвака личне и заштитне опреме и 
средстава
1.800.000

1. Набавка личне и заштитне опреме и 
средстава

1.000.000

2. Набавка службене одеће и обуће800.000

По годинама: 
2020-1.800.000

Набвака личне и заштитне опреме и 
средстава
1. Набавка личне и заштитне опреме и 
средстава
2. Набавка службене одеће и обуће

ОРН:
18100000    
18830000    

5150001.000.000 1.200.000
515000800.000 960.000

1.1.11 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

Набавка ултразвучних мерила, потрошње топлотне енергије, водомера за допуну, комуникационих модула за бежично н даљинксо очитавање
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на инвестиционом одржавању и ремонту.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности предвиђене планом 
инвестиционог одржавања и ремонта за 2020.годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (до 3% годишње).

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Набавка  и доградња ултразвучних мерила 
топлотне енергије
2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Набавка  и доградња ултразвучних мерила 
топлотне енергије

ОРН:
31731100    

0262.000.000 2.400.000
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1.1.12 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи зарад планских извођења ремонта и одржавања ТС у 2019. години.
Анализом цена из уговора у претходне три пословне године, актуелних цена доступних на интерним презентацијама понуђача узимајући у обзир 
3%раста цена на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка арматуре - ручне запорне, 
регулационе и секционе
2.000.000

1. Набавка секционе арматуре1.700.000

2.. Набавка ручне, запорне и регулационе 
арматуре

400.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Набавка арматуре - ручне запорне, 
регулационе и секционе
1. Набавка секционе арматуре
2.. Набавка ручне, запорне и регулационе 
арматуре

ОРН:
44163000    

5124002.000.000 2.400.000

1.1.13 5
2020

6
2020

отворени 
поступак

6
2021

Добра су потребна за  градњу топлификационе преносне, дистрибутивне и прикључне мреже на  локацијама предвиђеним Програмом пословања 
за 2020. годину.
Анализе цена из уговора у претходне три године увећаних за раст цена на мало и планиране инфлације .
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка предизолованих цеви за потребе 
изградње топлификационог система
136.619.253

По годинама: 
2020-136.619.253

Набавка предизолованих цеви за потребе 
изградње топлификационог система

ОРН:
44163100    

026136.619.253 163.943.103

1.1.14 8
2020

9
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи зарад планских извођења ремонта и одржавања ТС у 2019. години.
Анализом цена из уговора претходне три пословне године, актуелних цена доступних на интерним презентацијама понуђача узимајући у обзир 3% 
раста цена на тржишту.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Набавка циркулационих пумпи2.500.000

По годинама: 
2020-250.000

Набавка циркулационих пумпи

ОРН:
42511110    

0234002.500.000 3.000.000

1.1.15 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на инвестиционом одржавању и ремонту.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (до 3% годишње).

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Набавка поклопаца за ревизионе коморе1.715.130

По годинама: 
2020-1.715.130

Набавка поклопаца за ревизионе коморе

ОРН:
44423760    

0261.715.130 2.058.156

1.1.16 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

7
2021

Набавка се спроводи у циљу набавке опреме за новоизграђене објекте ТПС као и занављање постојеће опреме у ТПС.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка опреме за мерење и управљање у 
топлопредајним станицама
5.500.000

По годинама: 
2020-5.500.000

Набавка опреме за мерење и управљање у 
топлопредајним станицама

ОРН:
31710000    

0234005.500.000 6.600.000

1.1.17 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Набавка се спроводи за потребе изградње нових локација ТС града Пожаревца.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка телекомуникационог кабла и спојне 
опреме
1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Набавка телекомуникационог кабла и спојне 
опреме

ОРН:
32521000    

5320301.500.000 1.800.000
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1.1.18 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2021

Набавка се спроводи за  потреба елементарног функционисања и обављања основне делатности.
Процењена вредност утврђена је на основу праћења свих потрошачких места односно евиденције потрошње  ел. бројила последњих 12 месеци, 
како у грејној сезони тако и ван грејне сезоне узевши у обзир актуелну цену ел.енергије и зависних трошкова.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Набавка електричне енергије25.000.000

По годинама: 
2020-25.000.000

Набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

5130209.500.000 11.400.000
513030200.000 240.000
51304014.300.000 17.160.000
5130501.000.000 1.200.000

1.1.19 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Набавка се спроводи у циљу заштите ТПС.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опрема видео надзора за топлопредајне 
станице
2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Опрема видео надзора за топлопредајне 
станице

ОРН:
32323500    

0234002.000.000 2.400.000

1.1.20 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка телекомуникационих модула за 
мерила и контролере у ТПС
2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Набавка телекомуникационих модула за 
мерила и контролере у ТПС

ОРН:
31731100    
42967000    

0234002.000.000 2.400.000

1.1.21 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

Набавка се спроводи за потребе несметаног функционисања система наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка електроматеријала и електро 
опреме
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Набавка електроматеријала и електро 
опреме

ОРН:
31731000    

532020500.000 600.000

1.1.22 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на инвестиционом одржавању и ремонту.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности предвиђене планом 
инвестиционог одржавања и ремонта за 2019.годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (до 3% годишње).

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Набавка размењивача топлоте2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Набавка размењивача топлоте

ОРН:
42511100    

0262.500.000 3.000.000

1.1.23 11
2020

12
2020

отворени 
поступак

4
2021

Добра су потребна ради замене спојница на већ постојећим локацијама.
Анализе цена из уговора у претходне три године увећаних за раст цена на мало и планиране инфлацијеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка материјала за монтажу спојница 
предизолованих цеви
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Набавка материјала за монтажу спојница 
предизолованих цеви

ОРН:
    
44167111    

0231.000.000 1.200.000

1.1.24 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка експанзионих судова1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Набавка експанзионих судова

ОРН:
39715210    

0234001.000.000 1.200.000
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1.1.25 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Набвака се спроводи за потребе набавкевеликих вентил аза ТПС.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка моторних вентила400.000

По годинама: 
2020-400.000

Набавка моторних вентила

ОРН:
42131147    

532020400.000 480.000

1.1.26 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Набавка се спроводи за потребе инвестиционог одржавања (набавка комбинованих регулационих вентила).
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка ИТПС500.000

По годинама: 
2020-500.000

Набавка ИТПС

ОРН:
42131144    

532020500.000 600.000

услуге 45.373.782

1.2.1 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Редовни и ванредни сервиси агрегата, пумпи, електро алата....
Анализом цена рада и делова из уговора претходних година.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Сервис уређаја, дренажних и потапајућих 
пумпи и електричних алата
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Сервис уређаја, дренажних и потапајућих 
пумпи и електричних алата

ОРН:
50530000    

532030200.000 240.000

1.2.2 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

Премотавање електромотора, замена лежајева, заптивних прстенова и чаура, поправка клембера, фарбање, полирање заптивних површина, 
вратила...
Неопходно је одржавање и сервис редовни и ванредни пумпних агрегата ТС.
На основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Сервис циркулационих пумпи1.600.000

По годинама: 
2020-1.600.000

Сервис циркулационих пумпи

ОРН:
50530000    

5320301.600.000 1.920.000

1.2.3 8
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2021

Обавезна је  контроле заварених спојева ТС у прописаном %. Вршиће се  на локацијама које су предвиђене за изградњу  Програмом пословања за
 2020. годину.
Анализом  цена из уговора у претходне три године увећаних за раст цена на мало и планиране инфлацијеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радиографска контрола заварених спојева 
на топлификационом систему
2.480.242

По годинама: 
2020-2.480.242

Радиографска контрола заварених спојева 
на топлификационом систему

ОРН:
71632000    

0262.480.242 2.976.290

1.2.4 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2021

Набавка се спроводи за потребе прибављања употребне дозволе дела ТС који се граде  по Програму пословања за 2020. годину . По Закону о 
изменама и допумана Закона о планирању и изградњи обављање техничког прегледа након изградње објекта је обавеза инвеститора.
За све локације које се граде  у 2015.години.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Технички преглед нових објеката 
топлификационог система
922.749

По годинама: 
2020-922.749

Технички преглед нових објеката 
топлификационог система

ОРН:
71631300    

026922.749 1.107.298
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1.2.5 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Потребно је ангажовати лица по уговору о делу за обављање послова који су ван делатности послодавца.
Процењена вредност  је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радно ангажовање уговором о делу850.000

По годинама: 
2020-850.000

Радно ангажовање уговором о делу

ОРН:
71240000    
71400000    

522000850.000 1.309.000

1.2.6 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

Осигурање имовине и запослених у циљу спречавања настанка штете већих размера.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге осигурања имовине и запослених1.200.000

По годинама: 
2020-1.200.000

Услуге осигурања имовине и запослених

ОРН:
66512100    
66514110    
66515200    

552000300.000 360.000
552010400.000 480.000
552400500.000 600.000

1.2.7 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

Набавка се спроводи због потребе обезбеђења објекта и благајне наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге физичко техничког обезбеђења 
објекaта
3.600.000

По годинама: 
2020-3.600.000

Услуге физичко техничког обезбеђења 
објекaта

ОРН:
79710000    

5506103.600.000 4.320.000

1.2.8 11
2020

12
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Набавка се спроводи за редовне потребе наручиоца.
Анализа цена из уговора закључених у претходним годинама и испитивањем тржишта путем интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге штампања пропагандног материјала390.000

По годинама: 
2020-390.000

Услуге штампања пропагандног материјала

ОРН:
79810000    

535000390.000 468.000

1.2.9 7
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2021

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на инвестиционом одржавању и ремонту
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности предвиђене планом 
инвестиционог одржавања и ремонта за 2019.годину.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Сервис и доградња размењивача топлоте и 
замена заптивних елемената
2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Сервис и доградња размењивача топлоте и 
замена заптивних елемената

ОРН:
50530000    

5320302.500.000 3.000.000

1.2.10 7
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2021

Набавка се спроводи за потребе прибављања употребне дозволе и уноса у катастар непокретности,  за  локације предвиђене Програмом 
пословања за 2020. годину.
Анализом цена из уговора у претходне три године увећаних за раст цена на мало и планиране инфлације и ценовника свих зависних такси од 
стране РГЗ.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Геодетске услуге за потребе изградње 
топлификационог система и уноса у катастар
2.487.891

По годинама: 
2020-2.487.891

Геодетске услуге за потребе изградње 
топлификационог система и уноса у катастар

ОРН:
71250000    

0262.487.891 2.985.469
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1.2.11 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

Набавка се спроводи због  израде  топографско-катасарских подлога главних пројекта изградње ТС или главних пројекат са насталим изменама у 
току грађења ТС 
 За све  пројекте ТС на локацијама  који се граде у 2016.год. укључујући и подлоге потребне за припрему Плана пословања за 2017.годину.
Анализом цена из уговора у претходне три године увећаних за раст цена на мало и планиране инфлације и ценовника свих зависних такси од 
стране РГЗ.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Снимање и израда геодетских подлога за 
потребе пројектовања топлификационог 
система

962.900

По годинама: 
2020-962.900

Снимање и израда геодетских подлога за 
потребе пројектовања топлификационог 
система

ОРН:
71250000    

026962.900 1.155.480

1.2.12 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи у циљу уочавања губитака топлоте у ТПС наручиоца.
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Термовизијско снимање траса вреловода из 
ваздуха
1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Термовизијско снимање траса вреловода из 
ваздуха

ОРН:
71353200    

5320201.500.000 1.800.000

1.2.13 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2023

Набавка се спроводи у циљу повезивања подстаница преко овлашћеног провајдера.
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге ВПН кабловског повезивања 
удаљених тачака
3.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

2021-1.000.000

2022-1.000.000

Услуге ВПН кабловског повезивања 
удаљених тачака

ОРН:
72410000    

5320301.000.000 1.200.000

1.2.14 8
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2021

Услуге очитавања калориметара2.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

2021-1.000.000

Услуге очитавања калориметара

ОРН:
71300000    

5320301.000.000 1.200.000

1.2.15 5
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2020

Набавка се спроводи ради баждарења калориметара којима је истекао рок важења маркице и сервисирања и баждарења неисправних 
калориметара
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Сервис и баждарење калориметара1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Сервис и баждарење калориметара

ОРН:
66171000    

5320301.500.000 1.800.000

1.2.16 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

Набавка се спроводи у циљу обраде и полирања заптивајућих површина, замена дихтунга, подмазивање и баждарења вентила сигурности итд ...
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Сервис арматуре ручне и сигурносне400.000

По годинама: 
2020-400.000

Сервис арматуре ручне и сигурносне

ОРН:
50510000    

532030400.000 480.000

1.2.17 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

Набавка се спроводи у циљу обраде и полирања заптивајућих површина, замена дихтунга, подмазивање и баждарења вентила сигурности итд ...
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Сервис моторне арматуре200.000

По годинама: 
2020-200.000

Сервис моторне арматуре

ОРН:
50510000    

532030200.000 240.000
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1.2.18 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

Редовно годишње планско одржавање земљишта у заштитном појасу дуж вреловода Костолац - Пожаревац, одношење смећа, отпада и превоз 
материјала из  магацина на локације у граду ТС и ВКП због интервенција и радова. ЈПТ не поседује адекватно возило и пратеће уређаје за истовар
 и превоз цеви дужих од 3 м.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три годинеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и
 одношење смећа
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и
 одношење смећа

ОРН:
77312100    
90511300    

5320201.000.000 1.200.000

1.2.19 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2021

Набавка се спроводи у циљу одржавања хигијене пословних просторија наручиоца.
Процеењна вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге одржавања хигијене у пословним 
просторијама
2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Услуге одржавања хигијене у пословним 
просторијама

ОРН:
85142300    

5508002.000.000 2.400.000

1.2.20 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

Набавка се спроводи у циљу контроле и утврђивања  квалитета заваривачких радова
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Пријемна контрола и контрола заваривачких 
радова
880.000

По годинама: 
2020-880.000

Пријемна контрола и контрола заваривачких 
радова

ОРН:
71356200    

026880.000 1.056.000

1.2.21 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради одржавања централног система уптављања и надзора у топлопредајним станицама
Процењена вредност је утврђена на основу количина из идејног решења  и испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге одржавања централног система 
надзора и управљања топлопредајних 
станица

1.500.000

По годинама: 
2020-500.000

2021-500.000

2022-500.000

Услуге одржавања централног система 
надзора и управљања топлопредајних 
станица

ОРН:
72267100    

532020500.000 600.000

1.2.22 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи у циљу спровођења трајног  уклањања отпада

Процењена вредност је утврђена на основу количина из идејног решења и цена из усвојеног ценовника услуга ЈПТ, анализе цена из уговора у 
претходне три године или испитивањем тржишта за позиције које нису уговаране.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Услуга трајног збрињавања отпада600.000

По годинама: 
2020-600.000

Услуга трајног збрињавања отпада

ОРН:
90513200    

550800600.000 720.000

1.2.23 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

Набавка је неопходна за остваривање редовне делатности наручиоца.
Анализом цена из уговора који су закључени у претходним годинама и испитивањем тржишта путем интернета.
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање рачуна и  образаца1.600.000

По годинама: 
2020-800.000

2021-800.000

Штампање рачуна и  образаца

ОРН:
79820000    

531210800.000 960.000
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1.2.24 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи за потребе процене имовине наручиоца по  налогу оснивача.
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге проценитеља  имовине500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуге проценитеља  имовине

ОРН:
66171000    

550900500.000 600.000

1.2.25 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2022

Трошкови текућег одржавања
Набавка се спроводи због потребе редовног одржавања лиценци..
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три годинНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Услуге одржавања рачунарских лиценци и 
софтвера AUTOCAD LT
900.000

По годинама: 
2020-900.000

Услуге одржавања рачунарских лиценци и 
софтвера AUTOCAD LT

ОРН:
72500000    

012120900.000 1.080.000

1.2.26 3
2020

5
2020

отворени 
поступак

6
2021

Набавка је неопходна за остваривање редовне делатности наручиоца.
Анализом цена из уговора који су закључени у претходним годинама и испитивањем тржишта путем интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге одржавања рачунарских лиценци и 
софтвера-пословни систем Apolo са 
специјализованим модулима

8.650.000

По годинама: 
2020-2.900.000

2021-2.900.000

2022-2.850.000

Услуге одржавања рачунарских лиценци и 
софтвера-пословни систем Apolo са 
специјализованим модулима

ОРН:
72267100    

5507108.650.000 10.380.000

1.2.27 12
2020

1
2021

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2022

Набавка је неопходна за остваривање редовне делатности наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора који су закључени у претходним годинама..Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге мобилне телефоније1.400.000

По годинама: 
2020-600.000

2021-600.000

2022-200.000

Услуге мобилне телефоније

ОРН:
64212000    

531210600.000 720.000

1.2.28 1
2020

1
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2022

Набавка произилази  из потребе редовног и ванредног одржавања службених возила ван гарантног рока.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Сервис редовни и ванредни за возила ван 
гарантног рока
550.000

По годинама: 
2020-275.000

2021-275.000

Сервис редовни и ванредни за возила ван 
гарантног рока

ОРН:
50110000    

532900275.000 330.000

радови 246.994.277
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1.3.1 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Набавка је неопходна ради извођења машинских радова у грејној сезони и отклањања кварова у циљу нормалног функционисања 
топлификационог система
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Хитне интервенције - машински и 
грађевински радови
6.000.000

По годинама: 
2020-6.000.000

Хитне интервенције - машински и 
грађевински радови

ОРН:
45231111    
45262300    

5124006.000.000 7.200.000

1.3.2 5
2020

6
2020

отворени 
поступак

6
2021

Поправка постојеће и доградња недостајуће термоизолације са алиминијумском и полиестерском опшивком ради заштите од корозије и смањење 
топлотних губитака на инсталацијама ВКП и ТС.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Монтажа алуминијумске и полиестерске 
термоизолације на инсталацијама ТС
1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Монтажа алуминијумске и полиестерске 
термоизолације на инсталацијама ТС

ОРН:
45321000    

5320201.500.000 1.800.000

1.3.3 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2021

Електро радови на изградњи топлопредајних станица града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електро радови са испоруком материјала за 
инвестиције и одржавање ТПС
2.000.000

1. Електро радови са испоруком материјала 
за инвестиције и одржавање ТПС

1.000.000

2. Електро радови са испоруком материјала 
за инвестиције и одржавање ТПС

1.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Електро радови са испоруком материјала за 
инвестиције и одржавање ТПС
1. Електро радови са испоруком материјала 
за инвестиције и одржавање ТПС
2. Електро радови са испоруком материјала 
за инвестиције и одржавање ТПС

ОРН:
45311200    

0262.000.000 2.400.000

1.3.4 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

10
2020

Набавка се спроводи ради уговарања извођења радова  на опремању ТПС, изградњи дистрибутивне и прикључне топлификационе мреже ради 
стварања техничких услова за прикључење на ТС нових купаца топлотне енергије.
 Анализе цена из уговора у претходне три године увећаних за раст цена на мало и планиране инфлације и испитивањем тржишта путем интернетаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња топлификационе мреже у насељу 
Ћириковац-десна страна од пута Пожаревац-
Костолац

21.742.028

По годинама: 
2020-21.742.028

Изградња топлификационе мреже у насељу 
Ћириковац-десна страна од пута Пожаревац-
Костолац

ОРН:
45232140    

02621.742.028 26.090.433

1.3.5 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

8
2020

Набавка се спроводи ради уговарања извођења радова  на опремању ТПС, изградњи дистрибутивне и прикључне топлификационе мреже ради 
стварања техничких услова за прикључење на ТС нових купаца топлотне енергије.
Анализе цена из уговора у претходне три године увећаних за раст цена на мало и планиране инфлације и испитивањем тржишта путем интернетаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња дистрибутивне топлификационе 
мреже на локацији TПС Моравска 22
14.425.949

По годинама: 
2020-14.425.949

Изградња дистрибутивне топлификационе 
мреже на локацији TПС Моравска 22

ОРН:
45232140    

02614.425.949 17.311.138
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1.3.6 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи ради враћања раскопаних површина које су у власништву града Пожаревца у првобитно стање а након увођења нових 
локација на топлификациону мрежу предвиђене програмом пословања, поглавље План капиталних улагања у периоду 2020-2021 година.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговор ау претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на јавним површинама на враћању 
коловоза и тротоара у првобитно стање
20.230.400

По годинама: 
2020-20.230.400

Радови на јавним површинама на враћању 
коловоза и тротоара у првобитно стање

ОРН:
45233142    

02620.230.400 24.276.480

1.3.7 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2021

Набавка се спроводи у циљу одржавања објеката наручиоца.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Грађевински радови на  текућем одржавању 
објеката ЈПТ
4.500.000

По годинама: 
2020-4.500.000

Грађевински радови на  текућем одржавању 
објеката ЈПТ

ОРН:
45262600    

5320204.500.000 5.400.000

1.3.8 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

8
2020

Набавка се спроводи ради уговарања радова на изградњи дела топлификационог система града Пожаревца (ТС) а ради стварања техничких 
услова за прикључење објеката на ТС на предметној локацији.
Процењена вредност је утврђена на основу количина из идејног решења и цена из усвојеног ценовника услуга ЈПТ, анализе цена из уговора у 
претходне три године или испитивањем тржишта за позиције које нису уговаране.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња топлопредајне станице 5/65 и 
10/65 Влајка Павловића бб
5.187.961

По годинама: 
2020-5.187.961

Изградња топлопредајне станице 5/65 и 
10/65 Влајка Павловића бб

ОРН:
45232140    

0265.187.961 6.225.553

1.3.9 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Набавка се спровиди за потребе одржавања ТПС наручиоца.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на одржавању ТПС1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Радови на одржавању ТПС

ОРН:
45311200    

5320201.000.000 1.200.000

1.3.10 11
2020

12
2020

отворени 
поступак

5
2021

Набавка се спроводи у циљу замене чврстих тачака на цевоводима и санације ревизионих комора.
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Санација чврстих тачака и санација  
ревизионих комора
4.000.000

По годинама: 
2020-4.000.000

Санација чврстих тачака и санација  
ревизионих комора

ОРН:
45350000    

5320204.000.000 4.800.000

1.3.11 9
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи за потребе адаптације магацинског простора наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Електро радови са испоруком материјала за 
одржавање ТПС,  адаптацију магацина и 
пословне зграде ЈПТ

1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Електро радови са испоруком материјала за 
одржавање ТПС,  адаптацију магацина и 
пословне зграде ЈПТ

ОРН:
45311200    

5320201.000.000 1.200.000
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1.3.12 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

8
2020

Набавка се спроводи ради уговарања радова на изградњи дела топлификационог система града Пожаревца (ТС) а ради стварања техничких 
услова за прикључење објеката на ТС на предметној локацији.
Процењена вредност је утврђена на основу количина из идејног решења и цена из усвојеног ценовника услуга ЈПТ, анализе цена из уговора у 
претходне три године или испитивањем тржишта за позиције које нису уговаране.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња топлопредајне станице Ратарска 
45 а, топлопредајне станице Ратарска 146 и 
топлопредајне станице Ратарска 209

15.159.836

По годинама: 
2020-15.159.836

Изградња топлопредајне станице Ратарска 
45 а, топлопредајне станице Ратарска 146 и 
топлопредајне станице Ратарска 209

ОРН:
45232140    

02615.159.836 18.191.803

1.3.13 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи у циљу израде приступног пута пред ВКП, санације и поправке  бетонских ослонаца, пролаза испод пута, пратећих радова на 
замени градске топловодне мреже са довођењем у првобитно стање и грађевинских тадова на ТПС.
Процењена вредност је утврђена на основу анализа уговора из претходне три године за ову врсту радова.
интерни број поступка: 34; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Грађевински радови на ВКП, примарној и 
секундарној топловодној мрежи и ТПС
5.000.000

По годинама: 
2020-5.000.000

Грађевински радови на ВКП, примарној и 
секундарној топловодној мрежи и ТПС

ОРН:
45000000    

5320205.000.000 6.000.000

1.3.14 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

12
2020

Радови се изводе на примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС у циљу замене делова вреловода и топловода градске мреже који су 
дотрајали.
Процењена вредност је утврђена на основу анализа уговора из претходне три године за ову врсту радова.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Машински радови на одржавању ТС града 
Пожаревца
5.000.000

По годинама: 
2020-5.000.000

Машински радови на одржавању ТС града 
Пожаревца

ОРН:
45232140    

5320205.000.000 6.000.000

1.3.15 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

9
2020

Набавка се спроводи ради уговарања извођења радова изградњи дистрибутивне и прикључне топлификационе мреже ради стварања техничких 
услова за прикључење на ТС нових купаца топлотне енергије.
Процењена вредност је утврђена на основу количина из идејног решења и цена из усвојеног ценовника услуга ЈПТ, анализе цена из уговора у 
претходне три године или испитивањем тржишта за позиције које нису уговаране.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изгрдања дела преносне мреже у Ратарској 
улици и дистрибутивне  мреже 
топлопредајне станице Ратарска 45а

29.040.927

По годинама: 
2020-29.040.927

Изгрдања дела преносне мреже у Ратарској 
улици и дистрибутивне  мреже 
топлопредајне станице Ратарска 45а

ОРН:
45232140    

02629.040.927 34.849.112

1.3.16 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

9
2020

Набавка се спроводи ради уговарања извођења радова  на опремању ТПС, изградњи дистрибутивне и прикључне топлификационе мреже ради 
стварања техничких услова за прикључење на ТС нових купаца топлотне енергије.
Процењена вредност је утврђена на основу количина из идејног решења и цена из усвојеног ценовника услуга ЈПТ, анализе цена из уговора у 
претходне три године или испитивањем тржишта за позиције које нису уговаране.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изгарадња дистрибутивне  мреже 
топлопредајне станице  Ратарска 146
22.323.793

По годинама: 
2020-22.323.793

Изгарадња дистрибутивне  мреже 
топлопредајне станице  Ратарска 146

ОРН:
45232140    

02622.323.793 26.788.551
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1.3.17 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

9
2020

Набавка се спроводи ради уговарања извођења радова  на опремању ТПС, изградњи дистрибутивне и прикључне топлификационе мреже ради 
стварања техничких услова за прикључење на ТС нових купаца топлотне енергије.
Процењена вредност је утврђена на основу количина из идејног решења и цена из усвојеног ценовника услуга ЈПТ, анализе цена из уговора у 
претходне три године или испитивањем тржишта за позиције које нису уговаране.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња дела преносне мрежеу Ратарској 
улици и дистрибутивне  мреже 
топлопредајне станице  Ратарска 209

23.091.271

По годинама: 
2020-23.091.271

Изградња дела преносне мрежеу Ратарској 
улици и дистрибутивне  мреже 
топлопредајне станице  Ратарска 209

ОРН:
45232140    

02623.091.271 27.709.525

1.3.18 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

8
2020

Набавка се спроводи ради уговарања радова на изградњи дела топлификационог система града Пожаревца (ТС) а ради стварања техничких 
услова за прикључење објеката на ТС на предметној локацији.
Процењена вредност је утврђена на основу количина из идејног решења и цена из усвојеног ценовника услуга ЈПТ, анализе цена из уговора у 
претходне три године или испитивањем тржишта за позиције које нису уговаране.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња дела преносне топловодне мреже 
у Изворској улици и изградња топлопредајне 
станице 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска

11.770.980

По годинама: 
2020-11.770.980

Изградња дела преносне топловодне мреже 
у Изворској улици и изградња топлопредајне 
станице 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска

ОРН:
45232140    

02611.770.980 14.125.176

1.3.19 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набвака се спроводи у циљу реконструкције,  доградње и  замене опреме.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реконструкција, замена и доградња опреме6.000.000

По годинама: 
2020-6.000.000

Реконструкција, замена и доградња опреме

ОРН:
45231112    

5320206.000.000 7.200.000

1.3.20 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

6
2020

Набавка се спроводи ради уговарања радова на изградњи дела топлификационог система града Пожаревца (ТС) а ради стварања техничких 
услова за прикључење објеката на ТС на предметној локацији.
Процењен авредност је утврђена на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња објекта топлопредајне станице 
6/76 Цане Бабовић 39
1.200.000

По годинама: 
2020-1.200.000

Изградња објекта топлопредајне станице 
6/76 Цане Бабовић 39

ОРН:
45232140    

0261.200.000 1.440.000

1.3.21 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2020

Набавка се спроводи ради уговарања радова на изградњи дела топлификационог система града Пожаревца (ТС) а ради стварања техничких 
услова за прикључење објеката на ТС на предметној локацији.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цен аиз уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња топлопредајне станице 9/85 Шеста
 личка 85
4.276.666

По годинама: 
2020-4.276.666

Изградња топлопредајне станице 9/85 Шеста
 личка 85

ОРН:
45232140    

0264.276.666 5.132.000

1.3.22 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи ради уговарања извођења  радова на изградњи прикључних топловода да би се  нових купаца ради прикључења на ТС нових 
купаца топлотне енергије.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња прикључних топловода на 
топлификациони систем-Мале локације 2020
30.544.466

По годинама: 
2020-30.544.466

Изградња прикључних топловода на 
топлификациони систем-Мале локације 2020

ОРН:
45232140    

02630.544.466 36.653.359
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1.3.23 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

12
2020

набавка се спроводи за потребе замене примарних и секундарних прикључака.
Процењена вредност је утврђена на основу анализа цена из уговора у претходне три године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Машински и грађевински радови на замени 
комплетне примарне и секундарне мреже
12.000.000

По годинама: 
2020-12.000.000

Машински и грађевински радови на замени 
комплетне примарне и секундарне мреже

ОРН:
45232140    

53202012.000.000 14.400.000
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 Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

27.955.241

са ПДВ-ом

2020 27.000.241
2021 880.000
2022 30.000

добра 7.050.000добра 7.050.000

2.1.1 6
2020

7
2020

39.2. 7
2020

Набавка се спроводи у циљу замене дотрајалих клима уређаја новим клима уређајима .
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена неспецифицираних услуга из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка клима уређаја490.000

По годинама: 
2020-490.000

Набавка клима уређаја

ОРН:
    
39717200    

023400490.000 588.000

2.1.2 4
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Набавка потрошног, заптивног и везивног материјала, мазива, шрафовске робе и сл. За потребе пословања наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (до 3% годишње).
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Ситан потрошни материјал за ПДО300.000

По годинама: 
2020-300.000

Ситан потрошни материјал за ПДО

ОРН:
09210000    
44530000    

512400300.000 360.000

2.1.3 5
2020

5
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу обнављања и допуне опреме за пружање прве помоћи, а у складу са чланом 10. Правилника ПП ЈПТ.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта путем интернета и увидом у цене различитих понуђача.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка материјала и опреме за пружање 
прве помоћи
100.000

По годинама: 
2020-100.000

Набавка материјала и опреме за пружање 
прве помоћи

ОРН:
33141100    

512900100.000 120.000
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2.1.4 6
2020

7
2020

39.2. 7
2021

Набавка воде за пиће за запослене због здравствене неисправности воде.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка аутомата и  воде за пиће150.000

По годинама: 
2020-150.000

Набавка аутомата и  воде за пиће

ОРН:
41110000    

512600150.000 180.000

2.1.5 4
2020

5
2020

39.2. 6
2020

Набавка опреме врши се у циљу унапређења пословања.
На основу истраживања тржишта путем инетрнета и увидом у каталоге различитих произвођача.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка телекомуникационе опреме (WI-FI, 
Access point, камере) са уградњом и 
пуштањем у рад

500.000

По годинама: 
2020-500.000

Набавка телекомуникационе опреме (WI-FI, 
Access point, камере) са уградњом и 
пуштањем у рад

ОРН:
32500000    

023400500.000 600.000

2.1.6 4
2020

5
2020

39.2. 5
2020

Набавка се односи на набавку основног средстваза потребе несметаног пословања наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта путем интернета.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка биротехничке и друге опрема200.000

По годинама: 
2020-200.000

Набавка биротехничке и друге опрема

ОРН:
    
30140000    

023400200.000 240.000

2.1.7 9
2020

9
2020

39.2. 9
2021

Одржавање хигијене у пословним просторијама наручиоца.
Анализа уговора из претходне три године и испитивање тржишта путем интернета.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка санитарног материјала и опреме за 
рад чистачица
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Набавка санитарног материјала и опреме за 
рад чистачица

ОРН:
39800000    

512011500.000 600.000

2.1.8 4
2020

5
2020

39.2. 6
2020

Програмом пословања за 2020. годину наручиоца обезбеђена су средства за куповину намештаја и замену постојећег због дотрајалости.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка канцеларијског намештаја100.000

По годинама: 
2020-100.000

Набавка канцеларијског намештаја

ОРН:
39130000    

023400100.000 120.000
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2.1.9 4
2020

5
2020

39.2. 5
2020

Набавка се односи на набавку основног средстваза потребе несметаног пословања наручиоца.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка техничких гасова за одржавање490.000
1. ацетилен и кисеоник300.000

2. ПБС 190.000

По годинама: 
2020-490.000

Набавка техничких гасова за одржавање
1. ацетилен и кисеоник
2. ПБС

ОРН:
24100000    

513301490.000 588.000

2.1.10 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у циљу омогућавања несметаног функционисња наручиоца.
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка телекоминукационе опреме 
структурне мреже
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Набавка телекоминукационе опреме 
структурне мреже

ОРН:
32522000    

023400500.000 600.000

2.1.11 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи за потребе одржаваља система наручиоца.
Процењена вреднсот је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електромоторне регулационе 
арматуре
490.000

По годинама: 
2020-490.000

Набавка електромоторне регулационе 
арматуре

ОРН:
42131144    

532020490.000 588.000

2.1.12 1
2020

2
2020

39.2. 2
2021

Набавка је неопходна за потребе редовног пословања наручиоца и одржавања возила у исправном стању.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и 
остале опреме
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и 
остале опреме

ОРН:
31400000    
34351100    

532900500.000 600.000

2.1.13 8
2020

8
2020

39.2. 8
2021

Набавка је неопходна за потребе редовног пословања наручиоца и одржавања возила у исправном стању.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка делова за аутоелектричарске 
поправке
400.000

По годинама: 
2020-400.000

Набавка делова за аутоелектричарске 
поправке

ОРН:
31670000    

532900400.000 480.000
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2.1.14 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Праћење актуелних промена закона и стручно усавршавање запослених.
Анализе ранијих набавки, актуелни ценовници и претплате на годишњем нивоу.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка литературе, часописа и каталога600.000

По годинама: 
2020-600.000

Набавка литературе, часописа и каталога

ОРН:
22200000    

512700-100.000 -120.000
512700700.000 840.000

2.1.15 10
2020

11
2020

39.2. 12
2020

Набавка неспецифираних уређаја, опреме, апарата и машина је неопходна за редовно одржавање ТПС наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка остале неспецифиране опреме500.000

По годинама: 
2020-500.000

Набавка остале неспецифиране опреме

ОРН:
39715210    
42512300    
42600000    

023400500.000 600.000

2.1.16 4
2020

4
2020

39.2. 4
2020

Набавка је неопходна за опремање бифеа наручиоца посуђем.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту за ову врсту производа
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка за бифе150.000

По годинама: 
2020-150.000

Набавка за бифе

ОРН:
15980000    

551010150.000 180.000

2.1.17 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набвака резервних делова200.000

По годинама: 
2020-200.000

Набвака резервних делова

ОРН:
34913000    

512400200.000 240.000

2.1.18 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка резервних делова и опреме за 
сервис и одржавање
480.000

По годинама: 
2020-480.000

Набавка резервних делова и опреме за 
сервис и одржавање

ОРН:
34330000    

532900480.000 576.000

2.1.19 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна за остваривање редовне делатности наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка штампача, копир апарат и опреме400.000

По годинама: 
2020-400.000

Набавка штампача, копир апарат и опреме

ОРН:
30232110    

023400400.000 480.000

услуге 19.020.000услуге 19.020.000
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2.2.1 4
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Потребе које се јављају у току реализације планираног  инвестиционог и текућег одржавања. Превоз материјала цеви дужих од 3 метра. ЈП не 
поседује адекватно возило и пратеће уређаје за утовоар, превоз и истовар на градилишту.

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Превоз материјала из магацина на локацију300.000

По годинама: 
2020-300.000

Превоз материјала из магацина на локацију

ОРН:
60180000    

532020300.000 360.000

2.2.2 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Потребе комуникације у циљу  обављања делатности наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге фиксне телефоније300.000

По годинама: 
2020-300.000

Услуге фиксне телефоније

ОРН:
64211000    

531520300.000 360.000

2.2.3 3
2020

3
2020

39.2. 3
2022

Набавка се спроводи због потребе сервиса рачунара и рачунарске опреме који су у гарантном року у овлашћеним сервисима.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање и сервис рачунара и рачунарске 
опреме у гарантном року
100.000

По годинама: 
2020-50.000

2021-50.000

Одржавање и сервис рачунара и рачунарске 
опреме у гарантном року

ОРН:
50312000    

53203050.000 60.000

2.2.4 11
2020

11
2020

39.2. 11
2021

Набавка се спроводи због потребе редовног одржавања  виљушкара.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге сервиса виљушкара редовног и 
ванредног
200.000

По годинама: 
2020-100.000

2021-100.000

Услуге сервиса виљушкара редовног и 
ванредног

ОРН:
50531400    

532900-100.000 -12.000
532900100.000 120.000
532900100.000 12.000

2.2.5 1
2020

1
2020

39.2. 1
2021

Програмом пословања за 2019. годину опредељена су средства за услуге праћења присуства  у циљу побољшања радне дисциплине.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Редован шестомесечни преглед и сервис 
апарата за гашење пожара, испитивање 
хидрантских црева и ванредно пуњење 
апарата

225.000

По годинама: 
2020-225.000

Редован шестомесечни преглед и сервис 
апарата за гашење пожара, испитивање 
хидрантских црева и ванредно пуњење 
апарата

ОРН:
    FB08

532030150.000 180.000
53203060.000 72.000
53203015.000 18.000
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2.2.6 3
2020

3
2020

39.2. 3
2021

Набавка произлази из обавезе наручиоца да поступа по Закону о безбедности и здрављу на раду.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Корективна процена ризика радних места35.000

По годинама: 
2020-35.000

Корективна процена ризика радних места

ОРН:
80550000    

55090035.000 42.000

2.2.7 3
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Набавка произлази из обавезе наручиоца да поступа по Закону о безбедности и здрављу на раду.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Превентивно и периодично испитивање 
радне околине-провера средстава, опреме  
за рад, уређаји, буке и вибрације

60.000

По годинама: 
2020-60.000

Превентивно и периодично испитивање 
радне околине-провера средстава, опреме  
за рад, уређаји, буке и вибрације

ОРН:
90742100    

55090060.000 72.000

2.2.8 3
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Набавка произлази из обавезе наручиоца да поступа по Закону о безбедности и здрављу на раду.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Превентивно и периодично испитивање 
радне околине у радним и помоћним 
просторијама

150.000

По годинама: 
2020-150.000

Превентивно и периодично испитивање 
радне околине у радним и помоћним 
просторијама

ОРН:
98342000    

550900150.000 180.000

2.2.9 3
2020

3
2020

39.2. 3
2021

Неопходно је обезбедити  текуће одржавање пословних просторија дирекције, магацина и издвојених просторија наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге текућег одржавања70.000

По годинама: 
2020-70.000

Услуге текућег одржавања

ОРН:
44521000    
44523000    

51240070.000 84.000

2.2.10 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна због обавезе наручиоца да обезбеди редовни здравствени преглед возача.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Претходни и периодични лекарски прегледи60.000

По годинама: 
2020-60.000

Претходни и периодични лекарски прегледи

ОРН:
85121000    

55001060.000 72.000

Страна 21 од 31Датум штампе: 27.12.2019



2.2.11 4
2020

4
2020

39.2. 4
2021

Неопходан сервис фреквентних регулатора електромоторног погона циркулационих пумпи, услуге стручне интервенције на лицу места.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сервис фреквентних регулатора490.000

По годинама: 
2020-490.000

Сервис фреквентних регулатора

ОРН:
50116100    

532020490.000 588.000

2.2.12 8
2020

8
2020

39.2. 8
2021

Периодична провера и сервис система за дојаву пожара,Ппотивпровалног система техничке заштите.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сервис и замена дела опреме као и 
периодични преглед стабилних  система 
дојаве пожара

300.000

1. Услуге испитивања стабилних система 
дојаве пожара објеката у власништву ЈП 
"Топлификација" Пожаревац

50.000

2. Услуге сервиса стабилних система дојаве 
пожара објеката у власништву ЈП 
"Топлификација" Пожаревац

250.000

По годинама: 
2020-300.000

Сервис и замена дела опреме као и 
периодични преглед стабилних  система 
дојаве пожара
1. Услуге испитивања стабилних система 
дојаве пожара објеката у власништву ЈП 
"Топлификација" Пожаревац
2. Услуге сервиса стабилних система дојаве
 пожара објеката у власништву ЈП 
"Топлификација" Пожаревац

ОРН:
    FB08
    FB09

550610250.000 300.000
55061050.000 60.000

2.2.13 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

Корисницима услуга је неопходно уручити рачуне за централно грејање.
Цене су утврђене на основу анализе потрошње у претходним годинама за ову врсту услуга.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1) ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Разношење рачуна и остале поштанске 
услуге
4.500.000

По годинама: 
2020-4.500.000

Разношење рачуна и остале поштанске 
услуге

ОРН:
64110000    

5314.500.000 5.400.000

2.2.14 2
2020

3
2020

7.1.12) ЗЈН-2012 12
2020

Радно ангажовање на основу Плана и програма рада за 2017. годину
На основу анализе уговора из претходних година.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 12). прописано је да се одредбе овог закона не примењују на заснивање радног односа и рад 
ван радног односа у смислу закона којим се уређују права, обавезе и одговорности из
радног односа, односно по основу рада, осим уговора о делу..; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радно ангажовање по уговору о 
привременим и повременим пословима
600.000

По годинама: 
2020-600.000

Радно ангажовање по уговору о 
привременим и повременим пословима

ОРН:
    QB11

525000600.000 924.000
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2.2.15 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Наручилац нема запосленог саобраћајног инжењера па је неопходно ангажовање по уговору правног субјекта на изради пројекта  о привременој 
регулацији саобраћаја док трају радови за све локације које се раде у 2020. години, а ради прибављања сагласности саобраћајне инспекције 
Градске управе града Пожаревца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда пројекта о привременој регулацији 
саобраћаја док трају радови
220.000

По годинама: 
2020-220.000

Израда пројекта о привременој регулацији 
саобраћаја док трају радови

ОРН:
71242000    

026220.000 264.000

2.2.16 2
2020

2
2020

7.1.15) 12
2020

Набавка се спроводи заузимање у  закуп земљишта које је потребно за обављање редовне делатности наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп земљишта3.000.000

По годинама: 
2020-3.000.000

Закуп земљишта

ОРН:
    PA02

5333003.000.000 3.600.000

2.2.17 2
2020

2
2020

39.2. 2
2022

Набавка је неопходн аза редовно одржавање телекомуникационе опреме.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних
набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање и сервис телекомуникационе 
опреме
200.000

По годинама: 
2020-100.000

2021-100.000

Одржавање и сервис телекомуникационе 
опреме

ОРН:
50330000    

023400100.000 120.000

2.2.18 5
2020

6
2020

39.2. 12
2020

Набвака је неопходна за одржавање системапротивпровалног обезбеђења објеката наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Периодични преглед и сервис опреме ПП 
заштите
200.000

1. услуга техничког обезбеђења100.000

2. периодични сервис ПП100.000

По годинама: 
2020-200.000

Периодични преглед и сервис опреме ПП 
заштите
1. услуга техничког обезбеђења
2. периодични сервис ПП

ОРН:
79711000    

532030200.000 240.000

2.2.19 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка је неопходна за праћење службених возила наручиоца у циљу појачане контроле и постизања уштеда у пословању.
Процењена вредност је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге електронског надзора и праћења 
кретања возила
250.000

По годинама: 
2020-250.000

Услуге електронског надзора и праћења 
кретања возила

ОРН:
71700000    

531250.000 300.000

Страна 23 од 31Датум штампе: 27.12.2019



2.2.20 3
2020

4
2020

39.2. 9
2020

Набавка се спроводи за потребе израде систематизације радних места наручиоца.
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања штампача, копир апарата 
и опреме ван гарантног рока
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Услуге одржавања штампача, копир апарата 
и опреме ван гарантног рока

ОРН:
50300000    

532030200.000 240.000

2.2.21 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Периодични преглед и сервис 
телекомуникационе, опреме видео надзора и
 опреме противпровалне  заштите

100.000

По годинама: 
2020-100.000

Периодични преглед и сервис 
телекомуникационе, опреме видео надзора и
 опреме противпровалне  заштите

ОРН:
50323000    

532030100.000 120.000

2.2.22 4
2020

4
2020

39.2. 4
2021

Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 101/05 и 91/15)  прописана је обавеза за послодавца да организује послове 
за безбедност и здравље на раду  и то на тај начин што ће одредити једног или вишеод својих  запослених или ангажовати правно лице односно 
предузетника који имају лиценцу.
Процењен авредност утврђена је на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге ангажовања лица за обављање 
послова безбедности и заштите на раду
300.000

По годинама: 
2020-300.000

Услуге ангажовања лица за обављање 
послова безбедности и заштите на раду

ОРН:
71317200    

55093060.000 72.000
550930240.000 288.000

2.2.23 2
2020

2
2020

39.2. 2
2021

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Процењна вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка заштита објеката200.000
1. Електронска заштита50.000

2. Сервис централе150.000

По годинама: 
2020-200.000

Техничка заштита објеката
1. Електронска заштита
2. Сервис централе

ОРН:
79710000    

532030200.000 240.000

2.2.24 3
2020

3
2020

39.2. 3
2023

Набавка се спроводи у циљу заштите примарног цевовода од корозије електричним путем.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање катодне заштите100.000

По годинама: 
2020-40.000

2021-30.000

2022-30.000

Одржавање катодне заштите

ОРН:
31671200    

532030100.000 120.000

Страна 24 од 31Датум штампе: 27.12.2019



2.2.25 11
2020

11
2020

39.2. 11
2022

Санација прекида на телекомуникационимј инсталацијама, испитивања телекоминикационе трасе ради утврђивања места сметњи и кварова. 
Замена и уградња телефонских глава.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године и потребних количина.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сервис опреме и каблова телекомуникација500.000

По годинама: 
2020-500.000

Сервис опреме и каблова телекомуникација

ОРН:
50330000    

532030500.000 600.000

2.2.26 2
2020

2
2020

39.2. 2
2021

Набавка се спроводи ради непредвиђених  услуга насталих у процесу изградње топлификационог система и  одржавања већ постојећега немогуће 
их је перцизно сспецифицирати.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године увећаних за раст потрошачких цена и планиране 
инфлације и испитивањем тржишта путем интернета.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале ситне неспецифиране услуге200.000

По годинама: 
2020-200.000

Остале ситне неспецифиране услуге

ОРН:
50720000    

532030200.000 240.000

2.2.27 1
2020

2
2020

39.2. 2
2021

Сервис електронских плоча микропроцесорских регулатора, услуге стручне интервенције на централном систему надзора и управљања ТС.
На основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сервис аутоматике и опреме500.000

По годинама: 
2020-500.000

Сервис аутоматике и опреме

ОРН:
50532000    

532030500.000 600.000

2.2.28 3
2020

3
2020

39.2. 3
2022

Набавка се спроводи због потребе редовног одржавања возила и поштовања Закона о безбедности саобраћаја на путевима
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена  и званичних ценовника овлашћених сервиса
Образложење основаности: за набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Аутолимарске услуге за потребе возног 
парка
400.000

По годинама: 
2020-200.000

2021-200.000

Аутолимарске услуге за потребе возног 
парка

ОРН:
50112111    

532900200.000 240.000

2.2.29 6
2020

7
2020

39.2. 12
2020

Набавка ове врсте услуга представља обавезу наручиоца која произлази из важећих закона и подзаконских аката.
Анализа цена из уговора у претходне три године и испитивањем тржишта путем интернета.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге акредитоване организације за 
разврставање опреме под притиском
180.000

По годинама: 
2020-180.000

Услуге акредитоване организације за 
разврставање опреме под притиском

ОРН:
71632200    

026180.000 216.000
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2.2.30 11
2020

11
2020

39.2. 11
2022

Програмом пословања за 2019. годину опредељена су средства за услуге праћења присуства  у циљу побољшања радне дисциплине.
Процењене вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача и ценовника.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге електронског надзора и праћења 
присуства запослени
200.000

По годинама: 
2020-100.000

2021-100.000

Услуге електронског надзора и праћења 
присуства запослени

ОРН:
71700000    

550610200.000 240.000

2.2.31 4
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Програмом пословања за 2019. годину опредељена су средства за услуге поправки електронских уређаја праћења присуства  у циљу побољшања 
радне дисциплине.
Процењене вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача и ценовника.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања електронских уређаја - 
остало
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Услуге одржавања електронских уређаја - 
остало

ОРН:
    

550610200.000 240.000

2.2.32 4
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Програмом пословања за 2019. годину опредељена су средства за услуге идентификације на улазу објеката ЈПТ.
Процењене вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача и ценовника.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Идентификација на улазу300.000

По годинама: 
2020-300.000

Идентификација на улазу

ОРН:
35123500    

550610300.000 360.000

2.2.33 4
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Програмом пословања за 2019. годину опредељена су средства за услуге против провалне заштите,
Процењене вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача и ценовника
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге техничке заштите објеката ЈПТ50.000

По годинама: 
2020-5.000

Услуге техничке заштите објеката ЈПТ

ОРН:
32323500    

55061050.000 60.000

2.2.34 5
2020

5
2020

39.2. 5
2022

Набавка се односи на систематско унииштавање глодара и инсеката.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Систематска дератизација магацина, 
дирекције ЈПТ и ТПС
80.000

По годинама: 
2020-40.000

2021-40.000

Систематска дератизација магацина, 
дирекције ЈПТ и ТПС

ОРН:
90923000    

5550900-50.000 -60.000
550900100.000 120.000
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2.2.35 2
2020

3
2020

39.2. 3
2021

Набавка је неопходна за редовно функционисање наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање и сервис рачунара и рачунарске 
опреме ван гарантног рока
490.000

По годинама: 
2020-350.000

2021-140.000

Одржавање и сервис рачунара и рачунарске 
опреме ван гарантног рока

ОРН:
50324200    

532030490.000 588.000

2.2.36 2
2019

2
2019

39.2. 2
2020

Наставак увођења стандарда за потребе ефикаснијег рада и унапређења пословања наручиоца.
Процењена вредност је утврђена путем интернет презентација и огласа о пружању услуга.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда стручних налаза 
електроенергетскихи громобранских  
инсталација

100.000

По годинама: 
2020-100.000

Израда стручних налаза 
електроенергетскихи громобранских  
инсталација

026100.000 120.000

2.2.37 4
2020

5
2020

39.2. 12
2020

Потребе организовања пословних ручкова и окупљања запослених поводом обележавања новогодишњих и божићних празника.
Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта и на  основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Угоститељске услуге500.000
1. Угоститељске услуге-пословни ручак120.000

2. Угоститељске услуге-прослава славе250.000

3. Угоститељсле услуге-обележавање 
новогодишњих и божићних празниика

130.000

По годинама: 
2020-500.000

Угоститељске услуге
1. Угоститељске услуге-пословни ручак
2. Угоститељске услуге-прослава славе
3. Угоститељсле услуге-обележавање 
новогодишњих и божићних празниика

ОРН:
55300000    

551010500.000 600.000

2.2.38 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи за потребе израде акта о процени ризика и заштити лица, имовине и пословања.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге ангажовања лица за реализацију Акта
 о процени ризика и заштити лица, имовине и
 пословања

140.000

По годинама: 
2020-140.000

Услуге ангажовања лица за реализацију Акта
 о процени ризика и заштити лица, имовине и
 пословања

ОРН:
90711100    

550900110.000 132.000
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2.2.39 12
2020

12
2020

39.2. 8
2021

Набавка се спроводи у складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији 
капиталних пројеката ("Службени гласник РС", бр. 63/17).
Процењен авредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде претходних студија 
оправданости и изводљивости и студија 
оправданости и изводљивости за даљински 
систем града Пожаревца

470.000

По годинама: 
2020-470.000

Услуга израде претходних студија 
оправданости и изводљивости и студија 
оправданости и изводљивости за даљински 
систем града Пожаревца

ОРН:
73420000    
79314000    

550930470.000 564.000

2.2.40 8
2020

8
2020

39.2. 8
2021

Дошло је потребе ангажовања покретне дизалице са корпим за извођење висинских радова
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишних цена.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге ангажовања покретне дизалице са 
корпом
70.000

По годинама: 
2020-70.000

Услуге ангажовања покретне дизалице са 
корпом

ОРН:
45510000    

53202070.000 84.000

2.2.41 1
2020

1
2020

39.2. 2
2020

у току изградње дистрибутивне топлификационе мреже у МЗ Ћириковац, указала се потреба за изменом грађевинске дозволе. Пројекат за измену 
грађевинске дозволе (који израђује наручилац) по Закону о планирању и изградњи, подлеже екстерној техничкој контроли.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда техничке контроле пројекта за 
грађевинску дозволу дистрибутивне 
топлификацине мреже у МЗ Ћириковац

30.000

По годинама: 
2020-30.000

Израда техничке контроле пројекта за 
грађевинску дозволу дистрибутивне 
топлификацине мреже у МЗ Ћириковац

ОРН:
71320000    

55093030.000 36.000

2.2.42 2
2020

2
2020

39.2. 12
2021

Набавка је неопходна за остваривање редовне делатности наручиоца.
Анализом цена из уговора који су закључени у претходним годинама и испитивањем тржишта путем интернета.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања штампача, копир апарата 
и опреме у гарантном року
100.000

По годинама: 
2020-100.000

Услуге одржавања штампача, копир апарата 
и опреме у гарантном року

ОРН:
50300000    

532030100.000 120.000

2.2.43 2
2020

3
2020

39.2. 12
2021

Набавка је неопходна за остваривање редовне делатности наручиоца.
Анализом цена из уговора који су закључени у претходним годинама и испитивањем тржишта путем интернета.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања рачунарских лиценци  и 
софтвера-антивирусни софтвер
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Услуге одржавања рачунарских лиценци  и 
софтвера-антивирусни софтвер

ОРН:
72267100    

012120200.000 240.000
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2.2.44 2
2020

3
2020

39.2. 12
2021

Набавка произлази из потребе редовног одржавања клима уређаја наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавања и сервис клима и расхладних  
уређаја   у гарантном року
100.000

По годинама: 
2020-100.000

Одржавања и сервис клима и расхладних  
уређаја   у гарантном року

ОРН:
50300000    

532030100.000 120.000

2.2.45 2
2020

3
2020

39.2. 12
2021

Набавка произлази из потребе редовног одржавања клима уређаја наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавања и сервис клима и расхладних  
уређаја  ван гарантног  рока
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Одржавања и сервис клима и расхладних  
уређаја  ван гарантног  рока

ОРН:
50300000    

532030200.000 240.000

2.2.46 1
2020

1
2020

39.2. 1
2022

Набавка се спроводи због потребе редовног одржавања
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге интернета и повезивање удаљених 
локација. Хостинг (ВОИП)
150.000

По годинама: 
2020-150.000

Услуге интернета и повезивање удаљених 
локација. Хостинг (ВОИП)

ОРН:
32412110    

531210150.000 180.000

2.2.47 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Сервис аутоелектрике ван гарантног рока200.000

По годинама: 
2020-200.000

Сервис аутоелектрике ван гарантног рока 532900200.000 240.000

2.2.48 1
2020

2
2020

39.2. 2
2022

Набавка је потребна због потребе техничког прегледа возила који је неопгодан за регистрацију возила.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге техничког прегледа редовног и 
ванредног
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Услуге техничког прегледа редовног и 
ванредног

ОРН:
71631200    

532900200.000 240.000

2.2.49 1
2020

1
2020

39.2. 1
2021

Набавка се спроводи због потребе редовног одржавања возила и поштовања Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Вулканизерске услуге за потребе возног 
парка
240.000

По годинама: 
2020-120.000

2021-120.000

Вулканизерске услуге за потребе возног 
парка

ОРН:
50116500    

532900240.000 288.000
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2.2.50 1
2020

2
2020

39.2. 2
2021

Набавка се спроводи због потребе редовног одржавања возила.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга прања возила180.000

По годинама: 
2020-180.000

Услуга прања возила

ОРН:
50112300    

532900180.000 216.000

2.2.51 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Категоризација пожарне угрожености100.000

По годинама: 
2020-100.000

Категоризација пожарне угрожености

ОРН:
71317100    

550610100.000 120.000

2.2.52 2
2020

3
2020

39.2. 5
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Израда плана заштите и спасавања200.000

По годинама: 
2020-200.000

Израда плана заштите и спасавања

ОРН:
79430000    

550610200.000 240.000

2.2.53 3
2020

4
2020

39.2. 7
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге процене ризика од катастрофа350.000

По годинама: 
2020-350.000

Услуге процене ризика од катастрофа

ОРН:
79430000    

550610350.000 420.000

2.2.54 3
2020

4
2020

39.2. 7
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Израда плана система техничке заштите и 
пројекта
130.000

По годинама: 
2020-130.000

Израда плана система техничке заштите и 
пројекта

ОРН:
71317000    

550610130.000 156.000

2.2.55 2
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Израда плана обезбеђења70.000

По годинама: 
2020-70.000

Израда плана обезбеђења

ОРН:
71317000    

55061070.000 84.000

2.2.56 2
2020

2
2020

39.2. 5
2020

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Оспособљавање запослених за указивање 
прве помоћи
30.000

По годинама: 
2020-30.000

Оспособљавање запослених за указивање 
прве помоћи

ОРН:
80560000    

55042030.000 36.000
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Место и датум:

М.П.

Дејан Дачић

Овлашћено лице:

Дејан Дачић

Одговорно лице:
_______________________________

радови 1.885.241радови 1.885.241

2.3.1 6
2020

6
2020

7.1.1) 12
2020

Набвака је неопходна за обављање основне делатности наручиоца и омогућавање прикључка изграђених инсталација и објеката на електро 
енергетски сиситем.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године и ценовника ЕПС-а.
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 1) ЗЈН прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или 
организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Извођење нових електро прикључака за  
одржавање и извођење енергетског 
прикључка од стране дистрибутера 
електричне енергије

1.114.136

По годинама: 
2020-1.114.136

Извођење нових електро прикључака за  
одржавање и извођење енергетског 
прикључка од стране дистрибутера 
електричне енергије

ОРН:
38554000    
45310000    

0261.114.136 1.336.963

2.3.2 9
2020

10
2020

39.2. 10
2022

Санација прекида на телекомуникационимј инсталацијама, испитивања телекоминикационе трасе ради утврђивања места сметњи и кварова. 
Замена и уградња телефонских глава.
 Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године и потребних количина.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрорадови на изградњи 
телекомуникационе мреже
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Електрорадови на изградњи 
телекомуникационе мреже

ОРН:
50330000    

026500.000 600.000

2.3.3 3
2020

3
2020

39.2. 9
2021

Набавка се спроводи за потребе полагања ТК водова на новим локацијама.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електро радови на полагању 
телекомуникационих водова
271.105

По годинама: 
2020-271.105

Електро радови на полагању 
телекомуникационих водова

ОРН:
45232300    

026271.105 325.326

Страна 31 од 31Датум штампе: 27.12.2019


