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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

3,135,589

са ПДВ-ом

2018 3,135,589

добра 3,135,589

1.1.1 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Позиција 215
Стамбено збриљавање 2 избегличке и 2 интернорасељене породице.На основу закљученог Уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције 
одобрена је помоћ у износу од 5.600.000,00 динара за куповину кућа и грађевинског материјала за избегла и интернорасељена лица. Средства у 
износу од 5.040.000,00 динара представљају средства комесаријата, док износ од 560.000,00 динара представља учешће града Сремска 
Митровица у поменутом пројекту. Сваки корисник има право на помоћ у износу од 200.000,00 динара ( 4 корисника х 200.000,00 динара = 
800.000,00 динара. Корисници помоћи за куповину кућа биће изабрани путем јавног конкурса. Добављач грађевинског материјала бира се у 
поступку ЈНМВ.
На основу Уговора потписаног са Комесаријатом за избегла и ИРЛНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Грађевински материјал за избегла и 
расељена лица ( 2+2)
666,667

По годинама: 
2018-666,667

Грађевински материјал за избегла и 
расељена лица ( 2+2)

ОРН:
44192000    

472811666,667 800,000

1.1.2 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Позиција 215
Након спроведеног поступка ЈН у отвореном поступку број 404-108/2017-Х од 9.2.2017. године,  и закљученог Уговора у вредности од 10.131.077,52 
динара без ПДВ, констатзовано је  да је преостали износ средстава довољан за набавку још 2 пакета грађевинског материјала па је коначна листа 
корисника помоћи у грађевинском материјалу проширена. Будући да појединачни износ помоћи износи  900.000,00 динара без пдв односно 
1.080.000,00 динара са пдв могуће је извршити додатну набавку
на основу Уговора закљученог између Града и Комесаријата за избеглице и миграције.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Грађевински материјал за избегла и ИРЛ 
(додатна набавка)
2,468,922

По годинама: 
2018-2,468,922

Грађевински материјал за избегла и ИРЛ 
(додатна набавка)

ОРН:
44192000    

4728112,468,922 2,962,707

Страна 1 од 2Датум штампе: 30.01.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



Место и датум: М.П.

Војислав Мирнић

Овлашћено лице:

Војислав Мирнић

Одговорно лице:
_______________________________
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