
План јавних набавки за 2019. годину 
Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача

Обухвата: Датум усвајања:

ПЛан јавних набавки ЈП за 
управљање и развој 
инфрструктурних објеката Рача за 
2019.годину

15.1.2019

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

13.749.999

са ПДВ-ом

2019 13.749.999

услуге 6.250.000

1.2.1 1
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи како би се одржавала јавна расвета на територији општине Рача
На основу трошкова јавне расвете из претходне годинеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга одржавања јавне расвете1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Услуга одржавања јавне расвете

ОРН:
50232100    

4511.250.000 1.500.000

1.2.2 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2020

Набвака се спроводи како би се одржавали путеви у зимском периоду
На основу трошкова  Општине Рача за  одржавања из претходне годинеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга одржавања путева и улица у зимском 
периоду
5.000.000

По годинама: 
2019-5.000.000

Услуга одржавања путева и улица у зимском 
периоду

ОРН:
90620000    

4515.000.000 6.000.000

радови 7.499.999

1.3.1 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи како би се побољшала путна инфраструктура на територији општине Рача
На основу  предмера и предрачунаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Санирање ударних рупа на локалним 
путевима и улицама на територији општине 
Рача

4.166.666

По годинама: 
2019-4.166.666

Санирање ударних рупа на локалним 
путевима и улицама на територији општине 
Рача

ОРН:
45233142    

4514.166.666 5.000.000

1.3.2 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи јер је потребно санирати некатегорисане и општинске путеве
Процењена вредност је утврђена на основу ситуација на терену и тржишних ценаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Местимично поправљање коловозне 
конструкције и осталих елемената пута, 
набавка, превоз и уградња каменог агрегата 
са ваљањем

1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Местимично поправљање коловозне 
конструкције и осталих елемената пута, 
набавка, превоз и уградња каменог агрегата 
са ваљањем

ОРН:
45200000    

4511.250.000 1.500.000
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1.3.3 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавака се спроводи ради очувања употребне вредности пута
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних ценаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Чишћење и уређење јаркова са крчењем 
шибља, пропуста , ригола и др.делова 
система за одводњавање пута

1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Чишћење и уређење јаркова са крчењем 
шибља, пропуста , ригола и др.делова 
система за одводњавање пута

ОРН:
45233141    

4511.250.000 1.500.000

1.3.4 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради одржавања водотокова у циљу заштите од поплава
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних ценаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Уређење водотокова833.333

По годинама: 
2019-833.333

Уређење водотокова

ОРН:
45246400    

451833.333 1.000.000

Место и датум:
М.П.

Драгана Антонијевић

Овлашћено лице:

Драгана Антонијевић

Одговорно лице:
_______________________________
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