
Преглед планираних јавних набавки за 2019. годину 
Град Чачак

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 10.01.2019
Измена број: 404-1/2019-1 24.04.2019
Измена број: 404-1/2019-2 09.08.2019
Измена број: 404-1/2019-3 18.10.2019
Измена број: 404-1/2019-4 02.12.2019
Техничка исправка број: 404-1/2019-
1изм

11.02.2019

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

861.608.576

са ПДВ-ом

2019 754.483.823

2020 96.272.616

2021 11.214.285

добра 132.671.069

1.1.1 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у пословању
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене
интерни број поступка: 404-1/1-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије која ће се 
испоручивати на мерним местима Градске 
управе града Чачка

10.000.000

По годинама: 
2019-7.500.000

2020-2.500.000

Набавка електричне енергије која ће се 
испоручивати на мерним местима Градске 
управе града Чачка

ОРН:
09310000    

42121110.000.000 12.000.000

1.1.2 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернет
интерни број поступка: 404-2/6-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал за потребе Градске
 управе
1.416.666

По годинама: 
2019-1.416.666

Канцеларијски материјал за потребе Градске
 управе

ОРН:
30125100    

30192000    

4261111.416.666 1.700.000
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1.1.3 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђених систематизацијом
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета
интерни број поступка: 404-2/2-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Санитарни материјал за хигијену тоалета 
градских управа
833.333

По годинама: 
2019-625.000

2020-208.333

Санитарни материјал за хигијену тоалета 
градских управа

ОРН:
44411000    

426819833.333 1.000.000

1.1.4 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

набавка ће бити спроведена по добијеном захтеву и спецификацији за предметну јавну набавку
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернет
интерни број поступка: 404-2/3-2018-II; тип набавке: обликована по партијама; 

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

Остале напомене:

Репрезентативни поклони за потребе 
градоначелника, Скупштине града
1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Репрезентативни поклони за потребе 
градоначелника, Скупштине града

ОРН:
18530000    

22462000    

4237111.250.000 1.500.000

1.1.5 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених у Градској управи, као и ради снабдевања горивом стрелаца противградне 
заштите (гориво у вредности од 300.000)
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача, као 
и проценом даљег кретања цена на тржишту
интерни број поступка: 404-1/4-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

набавка бензина, дизел горива и течности за 
ветробранска стакла, путем корпоративних 
картица, за потребе возног парка града 
Чачка и набавка горива за стрелце 
противградне заштите

3.250.000

По годинама: 
2019-3.250.000

набавка бензина, дизел горива и течности за 
ветробранска стакла, путем корпоративних 
картица, за потребе возног парка града 
Чачка и набавка горива за стрелце 
противградне заштите

ОРН:
09100000    

4264103.250.000 3.900.000

1.1.6 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

набавка се спроводи ради набавке униформи и опреме за Комуналну полицију,  и техничко особље Градске управе
на основу спецификације потребне опреме и увидом у цене потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/19-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка униформи и опреме за потребе 
Градске управе града Чачка
750.000

1. униформе и опрема за потребе комуналне 
полиције

750.000

2. службена одећа за матичаре и техничко 
особље

250.000

По годинама: 
2019-750.000

Набавка униформи и опреме за потребе 
Градске управе града Чачка
1. униформе и опрема за потребе комуналне
 полиције
2. службена одећа за матичаре и техничко 
особље

ОРН:
18100000    

18800000    

512221750.000 900.000
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1.1.7 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања активности из усвојеног Програма пословања ЈКП Градско зеленило и то у делу програма набавке добара за 
јавне површине (дечији мобилијар у парковима, корпе за отпатке, клупе, огласни панои и сл)
прикупљањем информација од потенцијалних понуђачаи дистрибутера предметних добара и истраживањем тржишта путем интернета
интерни број поступка: 404-2/32-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Предметна позиција је обезбеђена са текуће буџетске резерве

набавка мобилијара за потребе уређења 
јавних површина
1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

набавка мобилијара за потребе уређења 
јавних површина

ОРН:
37535200    

39113300    
39224340    

4269191.250.000 1.500.000

1.1.8 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Набавка се спроводи у циљу осавремењавања рада Одељења за ванредне ситуације у Чачку , а на основу Програма коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја  на путевима на територији града Чачка за 2019. годину
прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем тржишта путем интернета
интерни број поступка: 404-2/35-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

набавка возила за хитне интервенције при 
саобраћајним удесима
2.916.666

По годинама: 
2019-2.916.666

набавка возила за хитне интервенције при 
саобраћајним удесима

ОРН:
34114000    

5128112.916.666 3.500.000

1.1.9 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

набавку ће спровести ЈП Градац Чачак, а по овлашћењу Града Чачка као наручиоца, у складу са чланом 50 став1 ЗЈН
Набавка се спроводи ради омогућавања неснетаног функционисања система јавне расвете на територији града Чачка
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена утврђених увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, као и 
прикупљањем информација од произвођача и дистрибутера предметних добара
интерни број поступка: 404-1/22-2019-II; 

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

Остале напомене:

Набавка електричне енергије која ће се 
испоручивати за потребе јавне расвете на 
територији града Чачка

66.666.666

По годинама: 
2019-66.666.666

Набавка електричне енергије која ће се 
испоручивати за потребе јавне расвете на 
територији града Чачка

ОРН:
09310000    

42121166.666.666 80.000.000

1.1.10 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Набавка ракета се врши ради поспешивања противградне заштите
Процена количина је извршена у сарадњи са Радарским центром Ужице
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета
интерни број поступка: 404-2/8-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка ракета за противградну заштиту3.333.333
1. Противградне ракете по начину 
испаљивања без динамичког удара домета 
од 7.300 до 7.900m

585.000

2. Противградне ракете по начину 
испаљивања са или без динамичког удара 
домета од 5.700 до 6.100m

1.080.000

По годинама: 
2019-3.333.333

Набавка ракета за противградну заштиту
1. Противградне ракете по начину 
испаљивања без динамичког удара домета 
од 7.300 до 7.900m
2. Противградне ракете по начину 
испаљивања са или без динамичког удара 
домета од 5.700 до 6.100m

ОРН:
24613000    

4262913.333.333 4.000.000
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1.1.11 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка се спроводи ради обнављања декоративне расвете (свечаног новогодишњег осветљења) и постављања новонабављене као и постојеће 
декоративне расвете
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернет
интерни број поступка: 404-2/21-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка и монтажа декоративне расвете за 
потребе града Чачка
2.833.333

По годинама: 
2019-2.833.333

Набавка и монтажа декоративне расвете за 
потребе града Чачка

ОРН:
31522000    

31531000    

4269192.833.333 3.400.000

1.1.12 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интерне
интерни број поступка: 404-2/107-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка тонера за потребе Градске управе 
града Чачка
1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Набавка тонера за потребе Градске управе 
града Чачка

ОРН:
30125110    

4261111.250.000 1.500.000

1.1.13 3
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

на основу Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја  на путевима на територији града Чачка за 2019. 
годину
 прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/88-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка ауто седишта за прворођену децу 
на територији града Чачка
1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Набавка ауто седишта за прворођену децу 
на територији града Чачка

ОРН:
39111000    

4269191.666.666 2.000.000

1.1.14 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

предметном набавком, набављају се додатне количине тонера за потребе градске управе
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интерне
интерни број поступка: 404-2/72-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Изменом финансијског плана, обезбеђена су додатна средства за набавку тонера

Набавка тонера за потребе Градске управе 
града Чачка - додатне количине
416.666

По годинама: 
2019-416.666

Набавка тонера за потребе Градске управе 
града Чачка - додатне количине

ОРН:
30125110    

426111416.666 500.000

1.1.15 9
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

набавка опреме за реконструисану Скупштинску салу
Процена количина и вредности набавке је утврђена на основу анализе коју је извршила Служба за информатику и Служба председника скупштине
интерни број поступка: 404-2/46-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Обезбеђена су додатна средства ради набавке опреме за реконструисану Скупштинску салу

Набавка и монтажа опреме за Скупштинску 
салу града Чачка
1.416.666

По годинама: 
2019-1.700.000

Набавка и монтажа опреме за Скупштинску 
салу града Чачка

ОРН:
31710000    

5122221.416.666 1.700.000

Страна 4 од 34Датум штампе: 10.01.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.16 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

У складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 
2019. годину, који доноси Градско веће на предлог Савета за безбедност саобраћаја сразмерно оствареним приходима
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета
интерни број поступка: 404-2/75-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: У складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2019. годину, који доноси 
Градско веће на предлог Савета за безбедност саобраћаја сразмерно оствареним приходима

Набавка опреме за проширење и одржавање
 постојећег видео надзора
1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Набавка опреме за проширење и одржавање
 постојећег видео надзора

ОРН:
35125000    

5128111.250.000 1.500.000

1.1.17 10
2019

11
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка се спроводи за потребе превоза особа са сметњом у развоју, корисника установе Зрачак
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена утврђених путем интернета
интерни број поступка: 404-1/41-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019 години број 063 број: 401-00-138/81/2019-01 од 
16.04.2019., закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, добијена су средства за финансирање предметне набавке

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком приликом израде плана набавки унета је погрешна процењена вредност јавне набавке

Набавка нископодног минибуса за поребе 
Установе "Зрачак" Чачак
5.583.333

По годинама: 
2019-5.583.333

Набавка нископодног минибуса за поребе 
Установе "Зрачак" Чачак

ОРН:
34114000    

5129215.583.333 6.700.000

1.1.18 11
2019

12
2019

отворени 
поступак

4
2020

На основу уговора о коришћењу бесповратних средстава у складу са Програмом за реализацију Пројекта под називом "Постављање система СОС 
тачака на територији града Чачка" број: 401-01-00109/2019-01/4 од 24.08.2019., закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за 
иновације и технолошки развој, добијена су средства за финансирање предметне набавке
на основу Елабората СОС тачака на територији града Чачка, који садржи предмер и предрачун радова
интерни број поступка: 404-1/48-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-3; усвојена: 18.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу уговора о коришћењу бесповратних средстава у складу са Програмом за реализацију Пројекта под називом "Постављање систем СОС тачака на територији 
града Чачка" број: 401-01-00109/2019-01/4 од 24.08.2019., закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, добијена су средства за 
финансирање предметне набавке

Набавка и монтажа система СОС тачака на 
територији града Чачка
20.671.075

По годинама: 
2019-20.671.075

Набавка и монтажа система СОС тачака на 
територији града Чачка

ОРН:
32323500    

51224120.671.075 24.805.290
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1.1.19 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

набавка се спроводи ради редовног функционисања Градске управе града Чачка (возило ће користити Служба цивилне заштите)
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/73-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године предвиђена су средства за предметну набавку

Набавка теренског возила за потребе 
Градске управе града Чачка
2.083.333

По годинама: 
2019-2.083.333

Набавка теренског возила за потребе 
Градске управе града Чачка

ОРН:
34113000    

5121112.083.333 2.500.000

1.1.20 12
2019

1
2020

отворени 
поступак

4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности и освремењавања рачунарске опреме
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године
интерни број поступка: 404-1/49-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године предвиђена су средства за предметну набавку

Набавка рачунарске опреме и софтвера за 
потребе Градске управе града Чачка
3.833.333

1. рачунарска опрема3.333.333

2. софтвер 500.000

По годинама: 
2019-3.833.333

Набавка рачунарске опреме и софтвера за 
потребе Градске управе града Чачка
1. рачунарска опрема
2. софтвер

ОРН:
30230000    
72260000    

5122213.833.333 4.600.000

услуге 268.008.427

1.2.1 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Предметна набавка се састоји од извршења послова из области одржавања и набавке потребних делова, а на основу уочених потреба за заменом 
делова у постојећим семафорским уређајима, односно заменом делова чији се век трајања не може поутздано утврдити, а све на основу процене 
коју врши ЈП Градац
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова
интерни број поступка: 404-2/25-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржaвaњe светлосне сигнализације са 
набавком и уградњом делова
977.067

По годинама: 
2019-977.067

Одржaвaњe светлосне сигнализације са 
набавком и уградњом делова

ОРН:
50232000    

425191977.067 1.172.480

1.2.2 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

У складу са Законом о планирању и изградњи потребно је обезбедити стручни надзор на радовима
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/39-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга стручног надзора на радовима на 
санацији система канализације у МЗ 
Мрчајевци

66.666

По годинама: 
2019-83.333

Услуга стручног надзора на радовима на 
санацији система канализације у МЗ 
Мрчајевци

ОРН:
71247000    

51144183.333 100.000
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1.2.3 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

У поступку добијања употребних дозвола изграђених система водоснабдевања и канализације, неопходно је извршити техничке прегледе
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/30-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга техничких прегледа изведених радова
 на системима водоснабдевања и 
канализације

1.000.000

По годинама: 
2019-1.000.000

Услуга техничких прегледа изведених радова
 на системима водоснабдевања и 
канализације

ОРН:
71632000    

5114411.000.000 1.200.000

1.2.4 5
2019

6
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2019

Поступак јавне набавке ће се спровисти кад и ако се добије потребно мишљење Управе за јавне набавке, у супротном, биће спроведен поступак 
јавне набавке мале вредности
Постојећи пројекат  је потребно прилагодити законским одредбама новог Закона о планирању и изградњи
Процена вредности је извршена на основу анализе претходно закључених сродних  уговора
интерни број поступка: 404-2/28-2019-II; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: преговарачки поступак ће бити са вођен са пројектантом који је 
урадио првобитни пројекат; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуга пројектовања система канализације у 
МЗ Парк
500.000

По годинама: 
2019-500.000

Услуга пројектовања система канализације у 
МЗ Парк

ОРН:
71220000    

511451500.000 600.000

1.2.5 9
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

У складу са Законом о планирању и изградњи потребно је обезбедити стручни надзор на радовима
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/61-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга надзора на радовима на изградњи 
система канализације у МЗ Атеница (Улица 
69 )

83.333

По годинама: 
2019-83.333

Услуга надзора на радовима на изградњи 
система канализације у МЗ Атеница (Улица 
69 )

ОРН:
71247000    

51144183.333 100.000

1.2.6 2
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета и контактом елекктронском поштом
интерни број поступка: 404-2/64-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуге фотокопирања за потребе 
Скупштине града, градских управа, јавног 
правобранилаштва и грађана и умножавање 
службеног листа града

4.000.000

По годинама: 
2019-4.000.000

Набавка услуге фотокопирања за потребе 
Скупштине града, градских управа, јавног 
правобранилаштва и грађана и умножавање 
службеног листа града

ОРН:
79521000    

4239114.000.000 4.800.000
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1.2.7 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета и контактом елекктронском поштом
интерни број поступка: 404-2/11-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком, за процењену вредност унешен је износ мањи него што је планиран Буџетом града Чачка за 2019

Услуге оглашавања у локалном недељном 
листу и једном дневном листу
3.008.333

По годинама: 
2019-3.008.333

Услуге оглашавања у локалном недељном 
листу и једном дневном листу

ОРН:
79341000    

4234323.008.333 3.610.000

1.2.8 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета и контактом елекктронском поштом
интерни број поступка: 404-2/12-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга физичко-техничког обезбеђења 
објеката градских управа
2.166.666

По годинама: 
2019-2.166.666

Услуга физичко-техничког обезбеђења 
објеката градских управа

ОРН:
79710000    

4239112.166.666 2.600.000

1.2.9 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности (поправки возног парка, вршења редовних техничких прегледа...)
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача
интерни број поступка: 404-2/23-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга сервисирања и одржавања возила 
ван гарантног рока
1.416.666

По годинама: 
2019-1.416.666

Услуга сервисирања и одржавања возила 
ван гарантног рока

ОРН:
50110000    

4252111.416.666 1.700.000

1.2.10 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2021

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање запослених имовине и аутомобила;
Процењена вредност је утврђена  узимајући у обзир вредност из претходне три године, увећану за проценат поскупљења обавезног осигурања 
возила из претходне године
интерни број поступка: 404-2/15-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Након добијања средстава од Министарства за државну управу и локалну самоуправу за предметну набавку, увећава се процењена вредност и предметна набавка ће се 
финансирати у три буџетске године

Услуге осигурања: запослених, имовине и 
возила, обликована по партијама
21.142.857

По годинама: 
2019-7.047.619

2020-7.047.619

2021-7.047.619

Услуге осигурања: запослених, имовине и 
возила, обликована по партијама

ОРН:
66510000    

42150021.142.857 22.200.000
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1.2.11 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

Потребно је обезбедити организацију превоза и смештаја пољопривредних произвођача на сајам пољопривреде у земљи и иностранству у скаду са
 Програмом за развој пољопривреде града Чачка 2017
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године. Број пољопривредника утврђује надлежна управа на 
основу претходних пријава
интерни број поступка: 404-2/16-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Едукативна посета пољопривредних 
произвођача домаћим и међународним 
сајмовима

1.550.000

По годинама: 
2019-1.550.000

Едукативна посета пољопривредних 
произвођача домаћим и међународним 
сајмовима

ОРН:
55100000    

60100000    

4239111.550.000 1.600.000

1.2.12 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Потребно је обезбедити организацију превоза, смештаја и услуге водича за наградну екскурзију за "Вуковце" средњих школа
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета и контактом елекктронском поштом
интерни број поступка: 404-2/18-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Наградна екскурзија за вуковце средњих 
школа
1.550.000

По годинама: 
2019-1.550.000

Наградна екскурзија за вуковце средњих 
школа

ОРН:
55100000    

60100000    

4727131.550.000 1.600.000

1.2.13 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

јавна набавка ће бити покренута уколико Градска Скупштина не буде расписала јавни конкурс
Потребно је обезбедити пренос седница Скупштине града Чачка, у циљу обезбеђивања јавности рада
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем електронске комуникације са свим потенцијалним понуђачима
интерни број поступка: 404-2/14-2019-II; 

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

Остале напомене:

Услуга преноса седница Скупштине града7.500.000

По годинама: 
2019-7.500.000

Услуга преноса седница Скупштине града

ОРН:
64228000    

4234217.500.000 9.000.000

1.2.14 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Набавка се спроводи ради обезбеђивања услуга ресторана, кетеринга и хотелског смештаја за потребе градоначелника и Скупштине града, 
прославе дана града и градске славе...
Процењена вредност је утврђена  узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту
интерни број поступка: 404-2/5-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Угоститељске услуге за потребе 
градоначелника, Скупштине града, прославе 
дана града и градске славе...

2.416.666

По годинама: 
2019-2.416.666

Угоститељске услуге за потребе 
градоначелника, Скупштине града, прославе 
дана града и градске славе...

ОРН:
55300000    

4236212.416.666 2.900.000

1.2.15 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Потребно је изабрати извођача који ће извршити услуге израде пројеката рушења бесправно изграђених објеката и извршити услугу рушења 
бесправно изграђених објеката, а по захтеву надлежне управе и по обезбеђењу законских услова
процењена вредност је утврђена анализом тржишта, као и консултацијама са грађевинским инжењерима
интерни број поступка: 404-2/47-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга рушења и уклањања бесправно 
саграђених објеката
4.166.666

По годинама: 
2019-4.166.666

Услуга рушења и уклањања бесправно 
саграђених објеката

ОРН:
45110000    

4249114.166.666 5.000.000
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1.2.16 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

Набавка ће бити покренута када се створе законски услови (одређивање локације,добијање неопходних урбанистичких дозвола...)
Набавка се спроводи ради будуће изградње објекта Дома за старе
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/49-2019-II; 

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

Остале напомене:

Услуга израде пројектне документације за 
изградњу објекта Дома за старе
2.500.000

По годинама: 
2019-2.500.000

Услуга израде пројектне документације за 
изградњу објекта Дома за старе

ОРН:
71220000    

5114512.500.000 3.000.000

1.2.17 2
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

предметна услуга је из Прилога 2 ЗЈН, па се спроводи поступак јавне набавке мале вредности без обзира на процењену вредност
Набавка се спроводи ради обезбеђивања личних пратиоца за лица која су у систему образовања
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/69-2019-II; 

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

Остале напомене:

Набавка услуге "Лични пратилац детета"12.600.000

По годинама: 
2019-12.600.000

Набавка услуге "Лични пратилац детета"

ОРН:
85311300    

47231012.600.000 12.600.000

1.2.18 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

планирано је постављање споменика Жупану Страцимиру на Градском тргу, зашта је претходно неопходно урадити пројекат
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/79-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда идејног решења и пројекта споменика
 Жупану Страцимиру
2.833.333

По годинама: 
2019-2.833.333

Израда идејног решења и пројекта споменика
 Жупану Страцимиру

ОРН:
71220000    

5114511.250.000 1.500.000

1.2.19 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Стрaтeгиja рaзвoja пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja Града Чачка за период од 2020 - 2025 године (у дaљeм тeксту: Стрaтeгијa) трeбa дa будe 
припрeмљeнa у склaду сa Зaкoнoм o пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу ("Сл. глaсник РС", бр. 41/2009, 10/2013 - др. зaкoн и 101/2016) и Зaкoнoм o 
пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу ("Сл. глaсник РС", бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и усaглaшeнa сa Стрaтeгиjoм 
пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja Републике Србије зa пeриoд 2014 - 2024. године (у дaљeм тeксту Нaциoнaлнa Стрaтeгиja).
Процена вредности је извршена на основу анализе тржишних цена услуга, као и комуникацијом са свим понуђачима
интерни број поступка: 404-2/91-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда Стратегије развоја пољопривреде и 
руралног развоја Града Чачка за  период 
2020.-2025. године

1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Израда Стратегије развоја пољопривреде и 
руралног развоја Града Чачка за  период 
2020.-2025. године

ОРН:
71241000    

4239111.666.666 2.000.000

1.2.20 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

планирани су радови на проширењу централне кухиње вртића Младост у 2020. години, чему претходи израда пројекта
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних сродних  уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/82-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде пројекта проширења 
централне кухиње вртића Младост
395.833

По годинама: 
2019-395.833

Услуга израде пројекта проширења 
централне кухиње вртића Младост

ОРН:
71220000    

511451395.833 475.000
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1.2.21 4
2019

5
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

5
2020

набавка ће се покренути након добијања мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Локалне пореске администрације
Процена вредности је извршена на основу анализе цена из уговора претходних 3 године, као и прикупљањем информација од јединог понуђача
интерни број поступка: 404-2/45-2019-II; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Институт "Михајло Пупин" д.о.о. је на основу уговора са 
Министарством за телекомуникације и информатичко друштво испоручио добра/услуге које се односе на успостављање информационог система 
локалне пореске администрације ИС ЛПА. Институт  "Михајло Пупин" д.о.о. је носилац ауторских права на наведеним програмима; 

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

Остале напомене:

Услуга одржавања Програмског система за 
анализу пословања локалне пореске 
администрације, Апликације масовне штампе
 пореских докумената локалне самоуправе и 
Информационог система локалне пореске 
администрације - ИС ЛПА

625.000

По годинама: 
2019-625.000

Услуга одржавања Програмског система за 
анализу пословања локалне пореске 
администрације, Апликације масовне штампе
 пореских докумената локалне самоуправе и 
Информационог система локалне пореске 
администрације - ИС ЛПА

ОРН:
72267100    

423212625.000 750.000

1.2.22 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

3
2021

Уговор се закључује на период од 3 године
Пошто је портфолио постојећих штампача изражено хетерогене структуре по типовима и произвођачима, а притом је просечна старост уређаја је 5 
година, потребно је отпимизовати трошкове штампе и смањити број уређаја.
процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета
интерни број поступка: 404-1/19-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуга изнајмљивања (рентирања) штампача
 са одржавањем за потребе Градске управе 
града Чачка

12.500.000

По годинама: 
2019-4.166.666

2020-4.166.666

2021-4.166.666

Услуга изнајмљивања (рентирања) штампача
 са одржавањем за потребе Градске управе 
града Чачка

ОРН:
72514100    PA01

42160012.500.000 15.000.000

1.2.23 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка је неопходна за укњижбу објеката у јавној својини као и легализацију објеката
процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета
интерни број поступка: 404-2/94-2017-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуге геодетског снимања објеката 
и легализације непокретности у јавној 
својини града

833.333

По годинама: 
2019-833.333

Набавка услуге геодетског снимања објеката 
и легализације непокретности у јавној 
својини града

ОРН:
71250000    

424631833.333 1.000.000

1.2.25 3
2019

3
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

2
2020

набавка ће се покренути након добијања мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Управе за финансије
Процена вредности је извршена на основу анализе цена из уговора претходних 3 године, као и прикупљањем информација од јединог понуђача
интерни број поступка: 404-2/98-2019-II; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Завод за унапређење пословања је носилац ауторских права на 
наведеном програму; 

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

Остале напомене:

Услуга одржавања програма за 
књиговодствену евиденцију
180.000

По годинама: 
2019-180.000

Услуга одржавања програма за 
књиговодствену евиденцију

ОРН:
72267100    

423212180.000 216.000
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1.2.26 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради будуће изградње објекта Дома здравља "Чачак" - амбуланта бр.3 у Љубићу
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/50-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде пројектне документације за 
изградњу  амбуланте у Љубићу
2.500.000

По годинама: 
2019-2.500.000

Услуга израде пројектне документације за 
изградњу  амбуланте у Љубићу

ОРН:
71220000    

5114512.500.000 3.000.000

1.2.27 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система фекалне канализације по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/54-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда пројекта за систем канализације у МЗ
 Лозница-Потес Шундерићи
416.666

По годинама: 
2019-416.666

Израда пројекта за систем канализације у МЗ
 Лозница-Потес Шундерићи

ОРН:
71220000    

511451416.666 500.000

1.2.28 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена утврђених увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета
интерни број поступка: 404-2/37-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године увећана су средства за предметну набавку

Услуга сервисирања рачунарске мреже и 
рачунарске опреме ван гарантног  рока
1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Услуга сервисирања рачунарске мреже и 
рачунарске опреме ван гарантног  рока

ОРН:
50312000    

4252221.250.000 1.500.000

1.2.29 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/27-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга зраде идејног решења на КТП 
система водоснабдевања у МЗ Трнава 
(превезивање на Рзав) - II фаза

125.000

По годинама: 
2019-125.000

Услуга зраде идејног решења на КТП 
система водоснабдевања у МЗ Трнава 
(превезивање на Рзав) - II фаза

ОРН:
71220000    

511451125.000 150.000

1.2.30 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради добијања грађевинске дозволе за будућу изградњу система за пречишћавање отпадних вода у МЗ Горња Трепча
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/44-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде Израда пројектно техничке 
документације за прибављање грађевинске 
досзволе за систем за пречишћавање 
отпадних вода у МЗ Горња Трепча

5.000.000

По годинама: 
2019-5.000.000

Услуга израде Израда пројектно техничке 
документације за прибављање грађевинске 
досзволе за систем за пречишћавање 
отпадних вода у МЗ Горња Трепча

ОРН:
71220000    

5114515.000.000 6.000.000

Страна 12 од 34Датум штампе: 10.01.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.31 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/40-2017-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде идејног решења на КТП 
изградње магистралног вода система 
водоснабдевања за МЗ Трнавска Балуга и 
МЗ Виљуша

166.666

По годинама: 
2019-166.666

Услуга израде идејног решења на КТП 
изградње магистралног вода система 
водоснабдевања за МЗ Трнавска Балуга и 
МЗ Виљуша

ОРН:
71220000    

511451166.666 200.000

1.2.32 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/90-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде идејног решења на КТП 
изградње магистралног вода система 
водоснабдевања за МЗ Горичани (Слатина - 
Горичани)

500.000

По годинама: 
2019-500.000

Услуга израде идејног решења на КТП 
изградње магистралног вода система 
водоснабдевања за МЗ Горичани (Слатина - 
Горичани)

ОРН:
71220000    

511451500.000 600.000

1.2.33 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/62-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде идејног решења на КТП за 
повезивање МЗ Остра на Рзав са 
подсистема Доња Трепча, Мојсиње

625.000

По годинама: 
2019-625.000

Услуга израде идејног решења на КТП за 
повезивање МЗ Остра на Рзав са 
подсистема Доња Трепча, Мојсиње

ОРН:
71220000    

511451625.000 750.000

1.2.34 5
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система канализације по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/65-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде идејног решења на КТП за 
изградњу црпне станице са канализационом 
мрежом у МЗ Кључ, потес Биорци

166.666

По годинама: 
2019-166.666

Услуга израде идејног решења на КТП за 
изградњу црпне станице са канализационом 
мрежом у МЗ Кључ, потес Биорци

ОРН:
71220000    

511451166.666 200.000

1.2.35 11
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система канализације по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/66-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде пројекта за изградњу црпне 
станице у МЗ Кључ, потес Биорци
333.333

По годинама: 
2019-333.333

Услуга израде пројекта за изградњу црпне 
станице у МЗ Кључ, потес Биорци

ОРН:
71220000    

511451333.333 400.000
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1.2.36 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система канализације по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/76-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда пројектно техничке документације за 
систем канализације са фекалном црпном 
станицом и делом мреже фекалне  
канализације у МЗ Коњевићи - реон 4

4.000.000

По годинама: 
2019-4.000.000

Израда пројектно техничке документације за 
систем канализације са фекалном црпном 
станицом и делом мреже фекалне  
канализације у МЗ Коњевићи - реон 4

ОРН:
71220000    

511451500.000 600.000

1.2.37 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

набавка се спроводи у циљу израде пројекта за будућу изградњу јавне паркинг гараже
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/13-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде пројекта изградње јавне 
паркинг гараже
3.333.333

По годинама: 
2019-3.333.333

Услуга израде пројекта изградње јавне 
паркинг гараже

ОРН:
71220000    

5114513.333.333 4.000.000

1.2.38 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

У складу са Законом о планирању и изградњи потребно је обезбедити стручни надзор на радовима
Процена вредности је утврђена на основу анализе уговора из претходнe 3 година, као и прикупљњем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/86-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге стручног надзора на радовима на 
реконструкцији објекта Дома културе у МЗ 
Мрчајевци

56.666

По годинама: 
2019-56.666

Услуге стручног надзора на радовима на 
реконструкцији објекта Дома културе у МЗ 
Мрчајевци

ОРН:
71247000    

51144156.666 68.000

1.2.39 2
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

предметна услуга је из Прилога 2 ЗЈН, па се спроводи поступак јавне набавке мале вредности без обзира на процењену вредност
Набавка се спроводи ради обезбеђивања Персоналне асистенције (Лични пратиоци за лица са посебним потребама) која нису у систему 
образовања
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/84-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Набавка услуге "Персонална асистенција" 
(Персонални асистенти за лица са 
инвалидитетом која нису у систему 
образовања)

10.300.000

По годинама: 
2019-10.300.000

Набавка услуге "Персонална асистенција" 
(Персонални асистенти за лица са 
инвалидитетом која нису у систему 
образовања)

ОРН:
85311100    

47231010.300.000 10.300.000

1.2.40 3
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

набавка се спроводи у циљу израде пројеката помен сале на градском гробљу, ради будуће изградње
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/77-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга пројектовања помен сале на градском
 гробљу
500.000

По годинама: 
2019-500.000

Услуга пројектовања помен сале на градском
 гробљу

ОРН:
71220000    

511451500.000 600.000
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1.2.41 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

У складу са Законом о планирању и изградњи потребно је урадити техничку контролу пројеката
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/78-2017-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга техничке контроле пројеката пијаца у 
месним заједницама
41.666

По годинама: 
2019-41.666

Услуга техничке контроле пројеката пијаца у 
месним заједницама

ОРН:
71630000    

51144141.666 50.000

1.2.42 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

у поступку добијања употребне дозволе изграђене котларнице потребно је извршити технички пглед гасне котларнице за ОШ Вук Караџић, 
Техничку школу и Музичку школу
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/70-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга техничког прегледа изведених радова
  на изградњи гасне котларнице за ОШ Вук 
Караџић, Техничку школу и Музичку школу

83.333

По годинама: 
2019-83.333

Услуга техничког прегледа изведених радова
  на изградњи гасне котларнице за ОШ Вук 
Караџић, Техничку школу и Музичку школу

ОРН:
71632000    

51144183.333 100.000

1.2.43 3
2019

3
2019

отворени 
поступак

7
2029

набавка се спроводи у циљу израде пројекта за реконструкцију ОШ Драгиша Мишовић у Чачку
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/41-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде техничке документације за 
реконструкцију ОШ Драгиша Мишовић
2.500.000

По годинама: 
2019-2.500.000

Услуга израде техничке документације за 
реконструкцију ОШ Драгиша Мишовић

ОРН:
71220000    

5114512.500.000 3.000.000

1.2.44 3
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

набавка се спроводи у циљу израде Елабората економске оправданости подручја слободне зоне са пратећим трошковима
 прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/42-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде Елабората економске 
оправданости подручја слободне зоне са 
пратећим трошковима

1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Услуга израде Елабората економске 
оправданости подручја слободне зоне са 
пратећим трошковима

ОРН:
72221000    

4249111.666.666 2.000.000

1.2.45 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

набавка се спроводи у циљу израде пројекта за предстојеће реновирања старе школе у Љубић-селу
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/80-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде пројекта реновирања старе 
школе у Љубић-селу
203.333

По годинама: 
2019-203.333

Услуга израде пројекта реновирања старе 
школе у Љубић-селу

ОРН:
71220000    

511451203.333 244.000
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1.2.46 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Како се јавна набавка финасира средствима из донације ЕУ, ПДВ се не обрачунава
набавка се спроводи ради добијања грађевинске дозволе за радове на изградњи објекта Научно технолошког парка у оквиру пројекта EUPRO
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/4-2019-II; 

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

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектом EUPRO су обезбеђена већа средства за предметну јавну набавку

Услуга израде пројектне документације за 
изградњу објекта Научно технолошког парка
5.194.000

По годинама: 
2019-5.194.000

Услуга израде пројектне документације за 
изградњу објекта Научно технолошког парка

ОРН:
71220000    

5114515.194.000 5.194.000

1.2.47 3
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

предметна услуга је из Прилога 2 ЗЈН, па се спроводи поступак јавне набавке мале вредности без обзира на процењену вредност
Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања услуге "Помоћ у кући"
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/93-2019-II; 

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

Остале напомене:

Техничка исправка број: 404-1/2019-1изм; усвојена: 11.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком прилком израде Плана јавних набавки за 2019. годину наведен је погрешан број јавне набавке услуге "Помоћ у кући" , као и процењена вредност 
(разлика мања од 10% те не представља измену плана јавних набавки)

Набавка услуге "Помоћ у кући"12.000.000

По годинама: 
2019-12.000.000

Набавка услуге "Помоћ у кући"

ОРН:
85311100    

47231012.000.000 12.000.000

1.2.48 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

набавка се спроводи ради израде зеленог заштитног појаса на локацијама где је то неопходно (конкретне активности биће утврђене након усвајања
 Програма екологије од стране Скупштине града)
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена утврђених увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета
интерни број поступка: 404-2/96-2017-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде зеленог заштитног појаса2.083.333

По годинама: 
2019-2.083.333

Услуга израде зеленог заштитног појаса

ОРН:
77231600    

4246112.083.333 2.500.000

1.2.49 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради израде пројекта изведеног стања дистрибутивне мреже у МЗ Доња Трепча ради добијања употребне дозволе
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних сродних  уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/99-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде пројекта изведеног стања 
дистрибутивне мреже у МЗ Доња Трепча
2.000.000

По годинама: 
2019-2.000.000

Услуга израде пројекта изведеног стања 
дистрибутивне мреже у МЗ Доња Трепча

ОРН:
71220000    

5114512.000.000 2.400.000

1.2.50 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради будућег извођења радова на одводњавању површинских вода са локације Красојевића брдо
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних сродних  уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/101-2017-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Техничком грешком набавка није избрисана, из плана 2018.

Услуга израде пројекта одводњавања 
површинских вода са локације Красојевића 
брдо

1.416.666

По годинама: 
2019-1.416.666

Услуга израде пројекта одводњавања 
површинских вода са локације Красојевића 
брдо

ОРН:
71220000    

511451450.000 540.000
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1.2.51 9
2019

10
2019

отворени 
поступак

10
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности управе за Урбанизам, а у складу са Скупштинским одлукама
процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
 интернета
интерни број поступка: 404-1/32-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Техничком грешком набавка није избрисана, из плана 2018.

Услуга израде регулационог плана ПДР за 
гробље Горња Трепча
625.000

По годинама: 
2019-625.000

Услуга израде регулационог плана ПДР за 
гробље Горња Трепча

ОРН:

71400000    

424911625.000 750.000

1.2.52 11
2019

12
2019

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности управе за Урбанизам, а у складу са Скупштинским одлукама
процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
 интернета
интерни број поступка: 404-1/33-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде регулационог плана ПДР за 
инфраструктурне водове и објекте
833.333

По годинама: 
2019-833.333

Услуга израде регулационог плана ПДР за 
инфраструктурне водове и објекте

ОРН:
71400000    

424911833.333 1.000.000

1.2.53 2
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета и контактом елекктронском поштом
интерни број поступка: 404-2/1-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга чишћења и одржавања хигијене2.416.666

По годинама: 
2019-2.416.666

Услуга чишћења и одржавања хигијене

ОРН:
90919200    

4239112.416.666 2.900.000

1.2.54 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

2
2020

Набавка се спроводи ради редовних активности на пословима одржавања јавне расвете на територији града Чачка, а на основу Програма - 
активност која се односи на одржавање јавне расвете који доноси ЈП Градац
Процењена вредност је утврђена на основу планираног обима предметних услуга
интерни број поступка: 404-1/17-2019-II; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуге - рад на пословима 
одржавања, реконструкције и проширења  
јавне расвете "север и југ"

7.500.000

По годинама: 
2019-7.500.000

Набавка услуге - рад на пословима 
одржавања, реконструкције и проширења  
јавне расвете "север и југ"

ОРН:
50232100    

4251917.500.000 9.000.000

1.2.55 8
2019

9
2019

отворени 
поступак

4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на чишћењу снега
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова, а на основу Програма зимског одржавања којим су утврђене површине и 
активности, а који доноси ЈП Градац
интерни број поступка: 404-1/26-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуге зимског одржавања путева 
(чишћење снега и остали третмани)
20.833.333

По годинама: 
2019-20.833.333

Набавка услуге зимског одржавања путева 
(чишћење снега и остали третмани)

ОРН:
90620000    

42491120.833.333 25.000.000
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1.2.56 1
2019

1
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Предметном набавком је потребно обезбедити превоз за потребе Града Чачка
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и уобичајеној
 цени по километру
интерни број поступка: 404-2/67-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услугe превоза аутобусом 
представника Града Чачка
1.100.000

По годинама: 
2019-1.100.000

Набавка услугe превоза аутобусом 
представника Града Чачка

ОРН:
60100000    

4239111.100.000 1.320.000

1.2.57 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

предметном набавком је потребно обезбедити превоз за потребе Града Чачка - Додаје се нови поступак јавне набавке превоза услед достављања 
нових захтева за превоз
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и уобичајеној
 цени по километру
интерни број поступка: 404-2/29-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се нови поступак јавне набавке превоза услед достављања нових захтева за превоз

Набавка услугe превоза аутобусом 
представника Града Чачка
1.700.000

По годинама: 
2019-1.700.000

Набавка услугe превоза аутобусом 
представника Града Чачка

ОРН:
60100000    

4239111.700.000 2.400.000

1.2.58 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Предметна набавка се спроводи за потребе несметаног рада и заштите постојеће мреже наручиоца
Испитивањем тржишта путем интернета и телефонским путем
интерни број поступка: 404-2/53-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Изменом финансијског плана, обезбеђена су додатна средства за предметну набавку

Набавка услуге - услуга успостављања 
"backup" линка за постојећу WAN и LAN 
мрежу са потребном опремом за потребе 
органа и Градске управе града Чачка

325.000

По годинама: 
2019-325.000

Набавка услуге - услуга успостављања 
"backup" линка за постојећу WAN и LAN 
мрежу са потребном опремом за потребе 
органа и Градске управе града Чачка

ОРН:
64200000    

72315000    

4219000325.000 390.000

1.2.59 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

У складу са Законом о планирању и изградњи потребно је обезбедити стручни надзор на радовима на изградњи магистралног водовода од Трнаве 
до Виљуше и радовима на  изградњи мреже водоснабдевања у МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница и  канализације -Радови на 
изради прикључака на мрежу фекалне канализације у МЗ Трнава - крак А
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/87-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за ову намену

Услуга стручног надзора на радови на 
изградњи система водоснабдевања и 
канализације

400.000

По годинама: 
2019-400.000

Услуга стручног надзора на радови на 
изградњи система водоснабдевања и 
канализације

ОРН:
71247000    

511441400.000 480.000

Страна 18 од 34Датум штампе: 10.01.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.60 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

У складу са Законом о планирању и изградњи потребно је обезбедити стручни надзор на радовима на изградњи система канализације у МЗ 
Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице и радова на изградњи система водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, 
Парменац, Риђаге и Међувршје
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/93-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за ову намену

Услуга стручног надзора на радови на 
изградњи система канализације у МЗ 
Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне
 станице и радова на изградњи система 
водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, 
Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје

333.333

По годинама: 
2019-333.333

Услуга стручног надзора на радови на 
изградњи система канализације у МЗ 
Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне
 станице и радова на изградњи система 
водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, 
Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје

ОРН:
71247000    

511441333.333 400.000

1.2.61 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

на основу усвојеног Пројекта по конкурсу код надлежног министарства
интерни број поступка: 404-2/74-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019 години број 063 број: 401-00-138/81/2019-01 од 
16.04.2019., закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, добијена су средства за финансирање предметне набавке

услуга реализације едукације на тему 
очување и унапређење репродуктивног 
здравља адолесцената

691.666

По годинама: 
2019-691.666

услуга реализације едукације на тему 
очување и унапређење репродуктивног 
здравља адолесцената

ОРН:
85121200    

423911691.666 830.000

1.2.62 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

предметна услуга је из Прилога 2 ЗЈН, па се спроводи поступак јавне набавке мале вредности без обзира на процењену вредност
Набавка се спроводи ради обезбеђивања Персоналне асистенције (Лични пратиоци за лица са посебним потребама) која нису у систему 
образовања
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од од стране стручних служби градске 
управе и Центра за социјални рад
интерни број поступка: 404-2/97-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године предвиђена су додатна средства за предметну 
набавку

Набавка услуге "Персонална асистенција" 
(на основу обезбеђених додатних средстава)
6.000.000

По годинама: 
2019-6.000.000

Набавка услуге "Персонална асистенција" 
(на основу обезбеђених додатних средстава)

ОРН:
85311100    

4723106.000.000 6.000.000
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1.2.63 12
2019

1
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

предметна услуга је из Прилога 2 ЗЈН, па се спроводи поступак јавне набавке мале вредности без обзира на процењену вредност
Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања услуге "Помоћ у кући", а по средствима која су накнадно обезбеђена како би се одржао континуитет у 
вршењу услуге
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/114-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године предвиђена су додатна средства за предметну 
набавку

Набавка услуге "Помоћ у кући"  (по Одлуци о 
 изменама и допинума Одлуке о буџету града
 Чачка ѕа 2019. годину)

3.600.000

По годинама: 
2020-3.600.000

Набавка услуге "Помоћ у кући"  (по Одлуци о 
 изменама и допинума Одлуке о буџету града
 Чачка ѕа 2019. годину)

ОРН:
85311100    

4723103.600.000 3.600.000

1.2.64 12
2019

12
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

предметна услуга је из Прилога 2 ЗЈН, па се спроводи поступак јавне набавке мале вредности без обзира на процењену вредност
Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања услуге "Лични пратилац детета" , а по средствима која су накнадно обезбеђена како би се одржао 
континуитет у вршењу услуге
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/115-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године предвиђена су додатна средства за предметну 
набавку

Набавка услуге "Лични пратилац детета" 
(по Одлуци о  изменама и допинума Одлуке 
о буџету града Чачка ѕа 2019. годину)

12.100.000

По годинама: 
2019-12.100.000

Набавка услуге "Лични пратилац детета" 
(по Одлуци о  изменама и допинума Одлуке 
о буџету града Чачка ѕа 2019. годину)

ОРН:
85311300    

47231012.100.000 12.100.000

1.2.65 12
2019

2
2020

отворени 
поступак

9
2020

набавка се спроводи ради санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније сметлишта "Прелићи"
На основу предмера и предрачуна радова садржаног у Пројекту
интерни број поступка: 404-1/51-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Уговором о суфинансирању реализације Пројекта "Реализације зоне II - фазе А пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније - сметлишта Прелићи 
Чачак", закљученог између Министарства заштите животне средине и Града Чачка, обезбеђена су средства за предметну јавну набавку

Санација, затварање и рекултивација 
несанитарне депоније сметлишта ''Прелићи'' 
– Зона II - фаза А

69.450.350

По годинама: 
2019-69.450.350

Санација, затварање и рекултивација 
несанитарне депоније сметлишта ''Прелићи'' 
– Зона II - фаза А

ОРН:
45222110    

42519155.560.300 66.672.360
42519113.890.050 16.668.060

радови 460.929.080
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1.3.1 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Према предмеру  радова садржаном у пројекту изградње дистрибутивног система водоснабдевања
интерни број поступка: 404-1/10-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изградњи система канализације у 
МЗ Трбушани - црпна станица и цевовод до 
црпне станице

8.333.333

По годинама: 
2019-8.333.333

Радови на изградњи система канализације у 
МЗ Трбушани - црпна станица и цевовод до 
црпне станице

ОРН:

45230000    

5112416.250.000 7.500.000
5112412.083.333 2.500.000

1.3.2 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система фекалне канализације по месним заједницама
Према предмеру радова садржаном у пројекту изградње система фекалне канализације
интерни број поступка: 404-2/48-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изради прикључака канализације у
 МЗ Горња Трепча
833.333

По годинама: 
2019-833.333

Радови на изради прикључака канализације у
 МЗ Горња Трепча

ОРН:
45232410    

511242833.333 1.000.000

1.3.3 8
2019

9
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу системафекалне канализације по месним заједницама
Према предмеру радова садржаном у пројекту изградње система фекалне канализације
интерни број поступка: 404-1/6-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изградњи магистралног вода 
канализације са прикључцима  у МЗ 
Јежевица

3.333.333

По годинама: 
2019-3.333.333

Радови на изградњи магистралног вода 
канализације са прикључцима  у МЗ 
Јежевица

ОРН:
45232410    

5112421.666.666 2.000.000
5112421.666.666 2.000.000

1.3.4 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система фекалне канализације по месним заједницама (крак X)
Према предмеру радова садржаном у пројекту изградње система фекалне канализације
интерни број поступка: 404-2/127-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-3; усвојена: 18.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Служби за јавне набавке је достављен предмер радова на другом краку канализације у оквиру система канализације у МЗ Прељина

Радови на изградњи система канализације  у
 МЗ Прељина
2.666.666

По годинама: 
2019-2.666.666

Радови на изградњи система канализације  у
 МЗ Прељина

ОРН:
45232410    

5112421.333.333 1.600.000
5112421.333.333 1.600.000

1.3.5 11
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Како је од стручних служби водовода добијена потребна документација, престаје потреба да се предметни радови изводе путем инжињеринга
Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система фекалне канализације по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/60-2019-II; 

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

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-3; усвојена: 18.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Како је од стручних служби водовода добијена потребна документација, престаје потреба да се предметни радови изводе путем инжињеринга

Изградња система канализације у МЗ 
Атеница (Улица 69 ) - прва фаза
1.583.333

По годинама: 
2019-1.583.333

Изградња система канализације у МЗ 
Атеница (Улица 69 ) - прва фаза

ОРН:
45232410    

5112421.166.666 1.400.000
511242416.666 500.000
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1.3.6 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

набавка се спроводи у циљу реконструкције дотрајалог објекта Дома културе у МЗ Мрчајевци
на основу спецификације радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора
интерни број поступка: 404-2/36-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на реконструкцији Дома културе и 
помоћних објеката у МЗ Мрчајевци
2.300.000

По годинама: 
2019-2.300.000

Радови на реконструкцији Дома културе и 
помоћних објеката у МЗ Мрчајевци

ОРН:
45454000    

5113212.300.000 2.760.000

1.3.7 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

7
2019

Потреба проширења система јавног осветљења
Процена вредности је утврђена анализом цена из закључених уговора са истим сличним предметом набавке
интерни број поступка: 404-1/14-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Рад на пословима проширења јавне расвете4.916.667

По годинама: 
2019-4.916.667

Рад на пословима проширења јавне расвете

ОРН:
45311000    
45316110    

5110004.916.667 5.900.000

1.3.8 9
2019

10
2019

отворени 
поступак

10
2019

Набавка се спроводи ради реконструкције кишне канализације у МЗ Љубић
Према предмеру радова
интерни број поступка: 404-1/24-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на реконструкцији кишне 
канализације у МЗ Љубић - улица 562
7.500.000

По годинама: 
2019-7.500.000

Радови на реконструкцији кишне 
канализације у МЗ Љубић - улица 562

ОРН:
45232410    

5112427.500.000 9.000.000

1.3.9 7
2019

8
2019

отворени 
поступак

10
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-1/25-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Изградња система водоснабдевања у МЗ 
Мојсиње - изградња разводне мреже
1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Изградња система водоснабдевања у МЗ 
Мојсиње - изградња разводне мреже

ОРН:
45230000    

5112411.250.000 1.500.000

1.3.10 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,а на основу спецификације радова
интерни број поступка: 404-2/24-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изградњи дела фекалне 
канализације са прикључцима на 
канализацију у МЗ Мрчајевци (ка школи)

1.500.000

По годинама: 
2019-1.500.000

Радови на изградњи дела фекалне 
канализације са прикључцима на 
канализацију у МЗ Мрчајевци (ка школи)

ОРН:
45232410    

4251151.500.000 1.800.000

1.3.11 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система канализације по месним заједницама
Према предмеру  радова
интерни број поступка: 404-2/55-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на прикључењу дела МЗ Љубић 
(Растоке) на мрежу канализације
3.333.333

По годинама: 
2019-3.333.333

Радови на прикључењу дела МЗ Љубић 
(Растоке) на мрежу канализације

ОРН:
45230000    

5112413.333.333 4.000.000
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1.3.12 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

набавка се спровиди у циљу наставка уређења комплекса Градског фудбалског стадиона у Чачку
Према предмеру  радова
интерни број поступка: 404-2/68-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-3; усвојена: 18.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Изменом финансијског плана,дефинисана је потреба за спровођењем предметне набавке

Радови на изградњи травнатог терена и 
система за наводњавање на локацији СЦ 
"Младост" у Чачку

720.000

По годинама: 
2019-720.000

Радови на изградњи травнатог терена и 
система за наводњавање на локацији СЦ 
"Младост" у Чачку

ОРН:
45112720    

511293720.000 864.000

1.3.13 9
2019

10
2019

отворени 
поступак

2
2020

радови ће се финансирати у две буџетске године
набавка се спроводи у циљу реконструкцији стазе бедема – од хале КК Борац до ресторана Белви
на основу спецификације радова
интерни број поступка: 404-1/3-2019-II; 

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

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Након добијања сагласности за кредитно задужење, умањује се процењена вредност у делу финансирања планираног у 2019. години

Радови на реконструкцији стазе бедема – од 
хале КК Борац до ресторана Белви
19.166.666

По годинама: 
2019-10.833.333

2020-8.333.333

Радови на реконструкцији стазе бедема – од 
хале КК Борац до ресторана Белви

ОРН:
45233253    

51120019.166.666 23.000.000

1.3.14 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Радови се спроводе ради даљег уређења дела платоа Дома културе у Чачку, у делу који ће користити Старт Ап
На основу спецификације радова
интерни број поступка: 404-2/85-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на уређењу дела платоа Дома 
културе
5.000.000

По годинама: 
2019-5.000.000

Радови на уређењу дела платоа Дома 
културе

ОРН:
45233253    

5112995.000.000 6.000.000

1.3.15 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система фекалне канализације по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/81-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изради прикључака на мрежу 
канализације  у МЗ Лозница
1.416.666

По годинама: 
2019-1.416.666

Радови на изради прикључака на мрежу 
канализације  у МЗ Лозница

ОРН:
45232410    

5114511.416.666 1.700.000
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1.3.16 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система канализације по месним заједницама
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем информација од 
потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/116-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изградњи дела фекалне 
канализације са прикључцима на 
канализацију у МЗ Мрчајевци (крак поред 
канала ка Ерићима и Вујовићим)

1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Радови на изградњи дела фекалне 
канализације са прикључцима на 
канализацију у МЗ Мрчајевци (крак поред 
канала ка Ерићима и Вујовићим)

ОРН:
45232410    

511242625.000 750.000
511242625.000 750.000

1.3.17 5
2019

7
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка се спроводи ради одржавања водотока другог и нижег реда који нису у надлежности републике
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем
 информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-1/35-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком приликом израде Плана набавки, неправилно је унета процењена вредност предметне набавке, из ког разлога се врши измена износа процењене 
вредности.

Радови на одржавању водотока другог и 
нижег реда
7.641.915

По годинама: 
2019-7.641.915

Радови на одржавању водотока другог и 
нижег реда

ОРН:
45246400    

4251917.641.915 9.170.298

1.3.18 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система фекалне канализације по месним заједницама - реконструкција 
постојеће канализационе мрежеу Кулиновачком пољу
Према предмеру радова
интерни број поступка: 404-2/59-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на реконструкцији канализационе 
мреже у МЗ Свети Сава у Кулиновачком 
пољу

1.500.000

По годинама: 
2019-1.500.000

Радови на реконструкцији канализационе 
мреже у МЗ Свети Сава у Кулиновачком 
пољу

ОРН:
45232410    

4251911.500.000 1.800.000

1.3.19 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система фекалне канализације по месним заједницама
Према предмеру  радова
интерни број поступка: 404-2/81-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на прикључењу дела МЗ Љубић 
(Живана Гогићевића) на мрежу канализације
1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Радови на прикључењу дела МЗ Љубић 
(Живана Гогићевића) на мрежу канализације

ОРН:
45232410    

511242833.333 1.000.000
511242833.333 1.000.000

1.3.20 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система фекалне канализације по месним заједницама - реконструкција 
постојеће канализационе мреже у ул.555 - МЗ Љубић
Према предмеру радова
интерни број поступка: 404-2/92-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на реконструкцији канализације у 
ул.555
791.666

По годинама: 
2019-791.666

Радови на реконструкцији канализације у 
ул.555

ОРН:
45232410    

511242791.666 950.000
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1.3.21 9
2019

10
2019

отворени 
поступак

12
2019

набавку ће спровести ЈП Градац Чачак, а по овлашћењу Града Чачка као наручиоца, у складу са чланом 50 став1 ЗЈН. Набавка ће бити 
спроведена када и ако надлежно министарство обезбеди своје учешће, када ће уследити и измена плана јавних набавки у делу процењене 
вредности
Набавка се спрововоди у складу са Уговором о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта на подручју Чачанског краја,
 закљученог између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за пољопривредно земљиште и Града Чачка
на основу предмера и предрачуна радова из Пројекта
интерни број поступка: 404-1/30-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Радови на уређењу некатегорисаних 
(атарских) путева и отресишта на подручју 
Чачанског краја

5.833.333

По годинама: 
2019-5.833.333

Радови на уређењу некатегорисаних 
(атарских) путева и отресишта на подручју 
Чачанског краја

ОРН:
45233142    

4251916.666.666 8.000.000
4251913.808.034 4.569.641

1.3.22 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

набавка се спроводи у циљу реконструкције дотрајалог објекта на локацији Технос за потребе НТ Парка
Према предмеру  радова
интерни број поступка: 404-2/110-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на реконструкцији и адаптацији 
објекта на локацији Технос
3.333.333

По годинама: 
2019-3.333.333

Радови на реконструкцији и адаптацији 
објекта на локацији Технос

ОРН:
45454000    

5112933.333.333 4.000.000

1.3.23 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

набавка се спроводи ради нужних и хитних поправки на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима а по налогу Центра за социјални 
рад
Према предмеру  радова
интерни број поступка: 404-2/112-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на нужним и хитним поправкама на 
стамбеним објектима града социјално 
угроженим лицима

1.416.666

По годинама: 
2019-1.416.666

Радови на нужним и хитним поправкама на 
стамбеним објектима града социјално 
угроженим лицима

ОРН:
45454000    

4251911.416.666 1.700.000

1.3.24 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

набавка се спроводи у циљу реконструкције дотрајале дистрибутивне мреже и прикључења на нови систем водоснабдевања Рзав
на основу предмера радова
интерни број поступка: 404-2/63-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Исправља се грешка у општем речнику јавних набавки

Радови на изради прикључака на мрежу 
фекалне канализације у МЗ Трнава - крак А
3.333.333

По годинама: 
2019-3.333.333

Радови на изради прикључака на мрежу 
фекалне канализације у МЗ Трнава - крак А

ОРН:
45232410    

5112413.333.333 4.000.000

1.3.25 4
2019

5
2019

отворени 
поступак

9
2019

У складу са усвојеним Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града 
Чачка
процењена вредност је утврђена на основу планираног обима радова и анализа цена
интерни број поступка: 404-1/23-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на текућој поправци и одржавању 
саобраћајне инфраструктуре - Радови на 
унапређењу безбедности саобраћаја

6.666.666

По годинама: 
2019-6.666.666

Радови на текућој поправци и одржавању 
саобраћајне инфраструктуре - Радови на 
унапређењу безбедности саобраћаја

ОРН:
45233150    

4251916.666.666 8.000.000
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1.3.26 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

У складу са усвојеним Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града 
Чачка
Према предмеру радова сачињеног од стране грађевинских инжењера
интерни број поступка: 404-2/22-2019-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изради полигона за обуку возача3.333.333

По годинама: 
2019-3.333.333

Радови на изради полигона за обуку возача

ОРН:
45233222    

4251913.333.333 4.000.000

1.3.27 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи на основу усвојеног програма постављања аутобуских стајалишта и подразумева постављање надстрешица са потребним 
садржајем за путнике који користе јавни превоз
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета и контактом елекктронском поштом
интерни број поступка: 404-2/10-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка радова на уређењу аутобуских 
стајалишта
2.111.700

По годинама: 
2019-2.111.700

Набавка радова на уређењу аутобуских 
стајалишта

ОРН:
45213315    

1.3.28 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавка се спроводи ради чишћења инсталација атмосферске канализације, механичким средствима
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и прикупљањем
 информација од потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 404-2/20-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на чишћењу колектора атмосферске 
канализације различитих пресека
1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Радови на чишћењу колектора атмосферске 
канализације различитих пресека

ОРН:
90470000    

4252111.666.666 2.000.000

1.3.29 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

4
2020

Набавка се спроводи ради редовних активности на пословима одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији града Чачка, а на 
основу Програма који доноси ЈП Градац
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора
интерни број поступка: 404-1/34-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на одржавању вертикалне 
саобраћајне сигнализације на градском и 
сеоском подручју

4.166.666

По годинама: 
2019-4.166.666

Радови на одржавању вертикалне 
саобраћајне сигнализације на градском и 
сеоском подручју

ОРН:
45233290    

4251914.166.666 5.000.000

1.3.30 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

4
2020

Набавка се спроводи ради редовних активности на пословима одржавања хоризонталне сигнализације на територији града Чачка, а на основу 
Програма  који доноси ЈП Градац
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора
интерни број поступка: 404-1/13-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на одржавању хоризонталне 
саобраћајне сигнализације
4.199.999

По годинама: 
2019-4.199.999

Радови на одржавању хоризонталне 
саобраћајне сигнализације

ОРН:
45233294    

4251914.199.999 5.039.999
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1.3.31 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Набавка се спроводи ради редовних активности на пословима текуће поправке и одржавања  коловозних конструкција и јавних површина у граду, а
 на основу Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора
интерни број поступка: 404-1/15-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поправка оштећења на коловозним 
конструкцијама и јавним површинама у граду
16.064.414

По годинама: 
2019-16.064.414

Поправка оштећења на коловозним 
конструкцијама и јавним површинама у граду

ОРН:
45233141    

42519116.064.414 19.277.297

1.3.32 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка се спроводи ради редовних активности на одржавању улица и јавних површина у граду (реализација активности обухвата све поправке на 
коловозима, тротоарима, објектима у склопу улица и на јавним површинама, замена, појачање или постављање новог застора на тротоарима, 
коловозима и другим елементима уличног профила, као и остале радове на постојећим јавним површинама),  а на основу Програма одржавања, 
заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора, као и достављених 
предмера и предрачуна за конкретне улице
интерни број поступка: 404-1/16-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Умањује се процењена вредност за предметну јавну набавку

Радови на текућем одржавању улица и 
јавних површина у граду
6.666.666

По годинама: 
2019-6.666.666

Радови на текућем одржавању улица и 
јавних површина у граду

ОРН:
45233141    

4251916.666.666 8.000.000

1.3.33 4
2019

5
2019

отворени 
поступак

12
2019

Предметни радови ће се финансирати у 2 буџетске године
Набавка се спроводи ради реконструкције атлетске стазе - замена тартана
Према предмеру  радова садржаном у пројекту реконструкције
интерни број поступка: 404-1/2-2019-II; 

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

Остале напомене:

Радови на реконструкцији атлетске стазе58.333.333

По годинама: 
2019-25.000.000

2020-33.333.333

Радови на реконструкцији атлетске стазе

ОРН:
45236100    

51120058.333.333 70.000.000

1.3.34 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Набавка се спроводи ради редовних активности на одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији града Чачка,  а на основу 
Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора
интерни број поступка: 404-1/29-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Попрака оштећења на коловозним 
конструкцијама и јавним површинама у селу
17.057.463

По годинама: 
2019-17.057.463

Попрака оштећења на коловозним 
конструкцијама и јавним површинама у селу

ОРН:
45233141    

42519117.057.463 20.468.956

1.3.35 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Набавка се спроводи ради одржавања општинских и некатегорисаних путева на којима није завршна обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у 
тампону/ризла, шљунак и сл.а на основу Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на 
територији града за 2019. годину
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора
интерни број поступка: 404-1/31-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на текућем одржавању макадамских 
путева у селу
16.338.460

По годинама: 
2019-16.338.460

Радови на текућем одржавању макадамских 
путева у селу

ОРН:
45233141    

42519116.338.460 19.606.151
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1.3.36 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

10
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Према предмеру  радова садржаном у пројекту изградње дистрибутивног система водоснабдевања
интерни број поступка: 404-1/20-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на  изградњи мреже 
водоснабдевања у МЗ Вранићи, Милићевци, 
Соколићи и Горња Горевница

8.333.333

По годинама: 
2019-8.333.333

Радови на  изградњи мреже 
водоснабдевања у МЗ Вранићи, Милићевци, 
Соколићи и Горња Горевница

ОРН:
45231000    

5112418.333.333 10.000.000

1.3.37 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

набавка се спровиди у циљу замене површинског слоја игралишта
Према предмеру радова достављеног од стране МЗ Прислоница
интерни број поступка: 404-2/95-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Радови на реконструкцији спортског терена у
 МЗ Прислоница
1.500.000

По годинама: 
2019-1.500.000

Радови на реконструкцији спортског терена у
 МЗ Прислоница

ОРН:
45236110    

1.3.38 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи ради обављања активности на  уређењу система водоснабдевања по месним заједницама
Према предмеру  радова урађеном од стране грађевинских инжењера, а на основу пројекта
интерни број поступка: 404-1/38-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на реконструкцији и доградњи дела 
водоводне мреже од резервоара Р-1000 м3 
до дела МЗ Мрчајевци око раскрснице 
државних путева Краљево, Прељина и 
Мрчајевци-Кнић

6.500.000

По годинама: 
2019-6.500.000

Радови на реконструкцији и доградњи дела 
водоводне мреже од резервоара Р-1000 м3 
до дела МЗ Мрчајевци око раскрснице 
државних путева Краљево, Прељина и 
Мрчајевци-Кнић

ОРН:
45230000    

5112416.500.000 7.800.000

1.3.39 10
2019

12
2019

отворени 
поступак

3
2020

набавка се спровди ради адаптације дела зграде Дома културе у Чачку за потребе „Start up centra“ са набавком и монтажом опреме
на основу предмера и предрачуна из Пројекта реконструкције
интерни број поступка: 404-1/42-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Техничком грешком набавка није избрисана, из плана 2018.

 Предмет јавне набавке је Извoђење радова 
на адаптација дела зграде Дома културе у 
Чачку за потребе „Start up centra“ са 
набавком и монтажом опреме

34.486.666

По годинама: 
2019-34.486.666

 Предмет јавне набавке је Извoђење радова 
на адаптација дела зграде Дома културе у 
Чачку за потребе „Start up centra“ са 
набавком и монтажом опреме

ОРН:
45454000    

42511034.486.666 41.384.000
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1.3.40 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Радови се спроводе ради постављања нове подлоге на постојећем терену у оквиру комплекса Спортског центра Младост Чачак
Према предмеру радова достављеном од стране СЦ Чачак
интерни број поступка: 404-2/103-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Радови на реконструкцији спортских терена1.833.333

По годинама: 
2019-1.833.333

Радови на реконструкцији спортских терена

ОРН:
45236110    

1.3.41 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

набавка се спроводи ради изградње аутоматског система за наводњавање на локацији спортског комплекса Спортског центра младост. Изградњом 
система који ће воду црпити из већ ископаног бунара, направиће се уштеда у потрошњи воде из система водовода
На основу предмера радова достављеног од стране спортског центра
интерни број поступка: 404-2/58-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Радови на изградњи аутоматског система за 
наводњавање на локацији спортског 
комплекса Спортског центра младост

1.000.000

По годинама: 
2019-1.000.000

Радови на изградњи аутоматског система за 
наводњавање на локацији спортског 
комплекса Спортског центра младост

ОРН:
45232121    

1.3.42 12
2019

1
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

набавка се спроводи ради набавке радова на изградњи инсталацији грејања у вршићу "Полетарац" у Чачку. Радови нису обухваћени радовима на 
реконструкцији предметног вртића, а који се изводе на основу јавне набавке које је спровело Министарство привреде...
На основу пројекта и предмера и предрачуна радова који је садржан у њему
интерни број поступка: 404-2/105-2018-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Техничком грешком набавка није избрисана, из плана 2018.

Радови на изградњи грејања у вртићу 
„Полетарац“ у Чачку
3.625.000

По годинама: 
2019-3.625.000

Радови на изградњи грејања у вртићу 
„Полетарац“ у Чачку

ОРН:
45251250    

5112993.625.000 4.350.000

1.3.43 11
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради текућег одржавања објеката који се налазе у власништву града
на основу достављене спецификације радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора
интерни број поступка: 404-2/105-2018-II; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на текућим поправкама објеката 
града
2.024.999

По годинама: 
2019-2.024.999

Радови на текућим поправкама објеката 
града

ОРН:
45454000    

425110833.333 1.000.000
425110358.333 430.000

511300833.333 1.000.000

1.3.44 5
2019

6
2020

отворени 
поступак

3
2020

Јавна набавка се финансира из средстава која Канцеларије за управљање јавним улагањима
Набавка се спроводи ради комплетне санације објекта ОШ Ратко Митровић у Чачку
На основу предмера и предрачуна садржаног у Пројектној документацији
интерни број поступка: 404-1/27-2019-II; 

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

Остале напомене:

Радови на санацији објекта ОШ Ратко 
Митровић у Чачку
100.096.472

По годинама: 
2019-100.096.472

Радови на санацији објекта ОШ Ратко 
Митровић у Чачку

ОРН:
45420000    

511223100.096.472 120.115.766
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1.3.45 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

6
2019

Набавка се спроводи у склопу реализације изградње дела Улице 10 у Чачку, која је планирана у делу активности програма ЈП Градац
Процењена вредност је утврђена на основу предмера и предрачуна радова садржаног у пројекту
интерни број поступка: 404-1/37-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка радова - Извођење радова на 
изградњи јавног осветљења у делу Улице 
број 10 у Чачку

7.500.000

По годинама: 
2019-7.500.000

Набавка радова - Извођење радова на 
изградњи јавног осветљења у делу Улице 
број 10 у Чачку

ОРН:
45311000    

45316110    

5112317.500.000 9.000.000

1.3.46 5
2019

6
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Према предмеру  радова садржаном у пројекту изградње дистрибутивног система водоснабдевања
интерни број поступка: 404-1/18-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изградњи система 
водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, 
Паковраће, Парменац, Риђаге, и Међувршје

8.333.333

По годинама: 
2019-8.333.333

Радови на изградњи система 
водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, 
Паковраће, Парменац, Риђаге, и Међувршје

ОРН:
42515000    

5112918.333.333 10.000.000

1.3.47 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

нНабавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Према предмеру  радова садржаном у пројекту изградње дистрибутивног система водоснабдевања
интерни број поступка: 404-2/36-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на доградњи и реконструкцији 
водоводне мреже у МЗ Доња Горевница
1.083.333

По годинама: 
2019-1.083.333

Радови на доградњи и реконструкцији 
водоводне мреже у МЗ Доња Горевница

ОРН:
45231000    

5112411.083.333 1.300.000

1.3.48 7
2019

8
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања даљих активности на ширењу система водоснабдевања по месним заједницама
Према предмеру  радова садржаном у пројекту изградње дистрибутивног система водоснабдевања
интерни број поступка: 404-1/21-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радови на изградњи магистралног водовода 
од Трнаве до Виљуше
8.333.333

По годинама: 
2019-8.333.333

Радови на изградњи магистралног водовода 
од Трнаве до Виљуше

ОРН:
45231000    

5112418.333.333 10.000.000

1.3.49 4
2019

5
2019

отворени 
поступак

8
2019

Набавка се спроводи  наставка уређења централних градских јавних побршина
На основу достављеног предмера и предрачуна радова од стране стручних служби
интерни број поступка: 404-1/28-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Изменама Финансијских планова градских управа, обезбеђена су средства за финансирање предметне јавне набавке

Уређење платоа изнад "Градске рупе" у 
Чачку
17.500.000

По годинама: 
2019-17.500.000

Уређење платоа изнад "Градске рупе" у 
Чачку

ОРН:
45233253    

42519117.500.000 21.000.000
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1.3.50 8
2019

8
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

9
2019

Поступак се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона и Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3005/19 од 08.07.2019. године
на основу анализе цена
интерни број поступка: 404-1/39-2019-II; ЗЈН: 36.1.5)1)); Образложење основаности: Како првобитним уговором  број 404-1/5-2018-II од 15.06.2018. 
године, није уговорена позиција “Набавка, транспорт и уградња АБ канализационих цеви Æ1600 мм“, а чија набавка и уградњ а представљ а 

функционално и технолошки саставни део и неодвојив део целокупног система уговорене атмосферске канализације, и која представља 
неодвољив део комплетног колектора и немогуће је издвојити као посебне радове, јер су основним уговором уговорене остале пратеће позиције уз 
њу као што су ископи, затрпавање песком и шљунком, набавка АБ елемената шахте, ливено гвоздени поклопци и тд..., потребно је уговорити 
предметну позицију као накнадни рад; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона и Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3005/19 од 08.07.2019. године додаје се поступак јавне набавке

Додатни радови на инфраструктурном 
опремању локације пословних зона - трећа 
фаза - радови на изградњи дела 
некатегорисаног пута на к.п.бр. 2265/1 КО 
Прељина по постојећој траси, од Државног 
пута Iб реда бр. 22/23 у дужини од 275,55м, 
водоводна мрежа и фекална канализација од
 Државног пута Iб реда бр. 22/23 у дужини од 
275,55м и атмосферска канализација на 
истој деоници пута са прелазом испод 
Државног пута Iб реда бр. 22/23 до пропуста 
на некатегорисаном путу Коњевићи – Балуга 
на кп.бр. 2287/1 КО Прељина у дужини од 
470м

3.840.822

По годинама: 
2019-3.840.822

Додатни радови на инфраструктурном 
опремању локације пословних зона - трећа 
фаза - радови на изградњи дела 
некатегорисаног пута на к.п.бр. 2265/1 КО 
Прељина по постојећој траси, од Државног 
пута Iб реда бр. 22/23 у дужини од 275,55м, 
водоводна мрежа и фекална канализација од
 Државног пута Iб реда бр. 22/23 у дужини од 
275,55м и атмосферска канализација на 
истој деоници пута са прелазом испод 
Државног пута Iб реда бр. 22/23 до пропуста 
на некатегорисаном путу Коњевићи – Балуга 
на кп.бр. 2287/1 КО Прељина у дужини од 
470м

ОРН:
45231300    

5112423.840.822 4.608.986

1.3.51 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

На основу уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019 години број 063 број: 
401-00-138/81/2019-01 од 16.04.2019. добијена су средства за финансирање предметне набавке
на основу предмера и предрачуна радова достављеног од стране стручних служби
интерни број поступка: 404-2/52-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019 години број 063 број: 401-00-138/81/2019-01 од 
16.04.2019., закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, добијена су средства за финансирање предметне набавке

Радови на адаптацији терена и пратећих 
садржаја у дворишту Установе Зрачак
2.612.500

По годинама: 
2019-2.612.500

Радови на адаптацији терена и пратећих 
садржаја у дворишту Установе Зрачак

ОРН:
45236110    

5112932.612.500 3.135.000
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1.3.52 10
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

На основу уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019 години број 063 број: 
401-00-138/81/2019-01 од 16.04.2019., закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, 
добијена су средства за финансирање предметне набавке
на основу предмера и предрачуна радова достављеног од стране стручних служби
интерни број поступка: 404-2/83-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019 години број 063 број: 401-00-138/81/2019-01 од 
16.04.2019., закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, добијена су средства за финансирање предметне набавке

Набавка и монтажа справа за вежбање за 
лица са инвалидитетом у дворишту Установе
 Зрачак

524.167

По годинама: 
2019-524.167

Набавка и монтажа справа за вежбање за 
лица са инвалидитетом у дворишту Установе
 Зрачак

ОРН:
37420000    

511299524.167 629.000

1.3.53 10
2019

12
2019

отворени 
поступак

6
2020

Решењем Градске управе за финансије  број 400-1/19-IV-1 од 17.10.2019. године обезбеђена су средства за Реконструкцију зграде Окружног 
начелства у Чачку - прва фаза у износу од 16.000.000 динара, а у оквиру пројекта "Чачак на сцени - Трансформација културног простора града у 
поливалентну сцену" Мининистарства културе и информисања
на основу предмера и предрачуна радова садржаног у пројекту
интерни број поступка: 404-1/36-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-3; усвојена: 18.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Решењем Градске управе за финансије  број 400-1/19-IV-1 од 17.10.2019. године обезбеђена су средства за Реконструкцију зграде Окружног начелства у Чачку - прва 
фаза у износу од 16.000.000 динара, а у оквиру пројекта "Чачак на сцени - Трансформација културног простора града у поливалентну сцену" Мининистарства културе и информисања

Радови на реконструкцији Окружног 
начелства у Чачку - прва фаза
13.333.333

По годинама: 
2019-13.333.333

Радови на реконструкцији Окружног 
начелства у Чачку - прва фаза

ОРН:
45454000    

51130013.333.333 16.000.000

1.3.54 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

набавка се спровиди у циљу замене површинског слоја игралишта
Према предмеру радова достављеног од стране стручних служби
интерни број поступка: 404-2/113-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године предвиђена су средства за предметну набавку

радови на асфалтирању рукометног 
игралишта у СЦ ''Младост''
1.500.000

По годинама: 
2019-1.500.000

радови на асфалтирању рукометног 
игралишта у СЦ ''Младост''

ОРН:
45236110    

5112931.500.000 1.800.000
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1.3.55 12
2019

1
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи ради редовних активности на пословима текуће поправке и одржавања  коловозних конструкција и јавних површина у граду, а
 на основу Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2019. Годину
Процена вредности је утврђена на основу планираног новог обима радова (достављеног од стране ЈП Градац - управљача путева)  и анализе цена 
из претходно закључених сродних уговора
интерни број поступка: 404-1/46-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године предвиђена су додатна средства за предметну 
набавку

Поправка оштећења на коловозним 
конструкцијама и јавним површинама у граду 
(по Одлуци о  изменама и допинума Одлуке 
о буџету града Чачка ѕа 2019. годину)

17.500.000

По годинама: 
2019-833.333

2020-16.666.666

Поправка оштећења на коловозним 
конструкцијама и јавним површинама у граду 
(по Одлуци о  изменама и допинума Одлуке 
о буџету града Чачка ѕа 2019. годину)

ОРН:
45233141    

42519117.500.000 21.000.000

1.3.56 12
2019

1
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи ради редовних активности на пословима текуће поправке и одржавања  коловозних конструкција и јавних површина у граду, а
 на основу Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева  и некатегорисаних путева на територији града за 2019. Годину
Процена вредности је утврђена на основу планираног обима радова и анализе цена из претходно закључених сродних уговора
интерни број поступка: 404-1/47-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године предвиђена су додатна средства за предметну 
набавку

Попрака оштећења на коловозним 
конструкцијама и јавним површинама у селу
(по Одлуци о  изменама и допинума Одлуке 
о буџету града Чачка ѕа 2019. годину)

21.250.000

По годинама: 
2019-833.333

2020-20.416.666

Попрака оштећења на коловозним 
конструкцијама и јавним површинама у селу
(по Одлуци о  изменама и допинума Одлуке 
о буџету града Чачка ѕа 2019. годину)

ОРН:
45233141    

42519121.250.000 25.500.000

1.3.57 12
2019

2
2020

отворени 
поступак

5
2020

Набавка се спроводи ради реконструкције (енергетске санације) постојећег објекта вртића Колибри, а у сарадњи са Министарством Рударства
На основу предмера и предрачуна садржаног у пројекту
интерни број поступка: 404-1/42-2019-II; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Уговором са Министарством рударства и енергетике обезбеђена су средства за предметну јавну набавку

Извoђење радова на реконструкцији 
постојећег објекта дечјег вртића „Колибри“
9.104.515

По годинама: 
2019-9.166.666

Извoђење радова на реконструкцији 
постојећег објекта дечјег вртића „Колибри“

ОРН:
45454000    

5112236.282.116 7.538.539
5112232.822.400 3.386.880
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-1/2019-1; усвојена: 24.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019
Изменама Финансијских планова градских управа, обезбеђена су средства за финансирање предметних јавних набавки

Измена број: 404-1/2019-2; усвојена: 09.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019
Изменама Финансијских планова градских управа, обезбеђена су средства за финансирање предметних јавних набавки

Измена број: 404-1/2019-3; усвојена: 18.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019
Решењем Градске управе за финансије  број 400-1/19-IV-1 од 17.10.2019. године обезбеђена су средства за Реконструкцију зграде Окружног начелства у Чачку - прва фаза у износу од 16.000.000 
динара, а у оквиру пројекта "Чачак на сцени - Трансформација културног простора града у поливалентну сцену" Мининистарства културе и информисања

Измена број: 404-1/2019-4; усвојена: 02.12.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019
Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, број 06-171/2019-I од 26.11.2019. године предвиђена су  средства за предметне јавне набавке

Техничка исправка број: 404-1/2019-1изм; усвојена: 11.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 10.01.2019
Техничком грешком прилком израде Плана јавних набавки за 2019. годину наведен је погрешан број јавне набавке услуге "Помоћ у кући" , као и процењена вредност (разлика мања од 10% те не 
представља измену плана јавних набавки)
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