
План набавки за 2014. годину 
Јавно водопривредно предузеће Србијаводе

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки ЈВП Србијаводе 24.04.2014

 

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 

уговора
Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења 

уговора

1,029,640,225

са ПДВ-ом

добра 31,843,852

1.1.1 9

2014

11

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: ЈВП „Србијаводе“, по Закону о водама  и Оперативном плану одбране од поплава има обавезе и одговорности за организовање и спровођење 
одбране од поплава на подручју Републике Србије, на око 1600 км одбрамбених линија, 3000 км канала, 26 црпних станица и на 42 бране и 
акумулације, што подразумава потребну опремљеност и мобилност одговорних лица која морају благовремено обићи најкритичнија места и 
организовати одбрану на деоницама које су удаљена од седишта и до сто километара. Међутим, услед дотрајалости постојећих службених возила 
у овом јавном предузећу, може бити доведена у питање динамика реализације наведеног пројекта који подразумева рад стручњака на терену. 
Службена возила у ЈВП „Србијаводе“ старости су између 7 и 10 година и са пређеном километражом и преко 350-400.000 километара. Овако лоше 
стање возила изискује изузетно високе трошкове одржавања и поправки, који на годишњем нивоу прелазе износ од 4 милиона динара.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова (прилог), као и директним упитом код појединих понуђача 
(прилог).

Остале напомене: интерни број поступка: 435/19; 

Путнички аутомобили за потребе ЈВП 
Србијаводе
6,000,000

По годинама: 

2014-6,000,000

Путнички аутомобили за потребе ЈВП 
Србијаводе

ОРН:

34110000    

016,000,000 7,200,000

1.1.2 4

2014

5

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Како је рачунар основно средство за рад, неопходно је заменити старе и дотрајале радне станице, мониторе и штампаче и омогућити коришћење 
савремених софтверских решења.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу цена рачунара на тржишту, броја потребних рачунара и очекиване вредности раста цена у односу на 
период планирања и набавке.Процена је рађена  за неопходан број  радних станица, монитора,  штампача и мултифункционалних уређаја.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/20-1; 

Хардвер (персонални рачунари,радне 
станице)
2,950,000

По годинама: 

2014-2,950,000

Хардвер (персонални рачунари,радне 
станице)

ОРН:

30211300    

30211400    

022,950,000 3,540,000

Страна 1 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.1.3 4

2014

4

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Microsoft оперативни систем и Office пакет програма се налазе на сваком рачунару у предузећу и без њих није могуће радити. Систем 
лиценцирања Microsofta предвиђа годишње обнављање постојећих лиценци.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је одређена на основу броја и типова лиценци и очекиване вредности курса долара
120 лиценци за Windows декстоп оперативни систем уз право на инсталирање нових верзија у трајању од 365 дана и 120 лиценци за Office пакет 
програма у трајању од 365 дана уз право на инсталирање нових верзизја

Остале напомене: интерни број поступка: 435/21; 

Лиценце за Microsoft софтвер (Оперативни 
системи
Програмски пакет за обраду текста )

2,500,000

По годинама: 

2014-2,500,000

Лиценце за Microsoft софтвер (Оперативни 
системи
Програмски пакет за обраду текста )

ОРН:

48317000    

48620000    

032,500,000 3,000,000

1.1.4 5

2014

7

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка опреме се врши  у циљу замене постојеће пливајуће завесе новом на реци Дунав на км 853+350 профил Радујевац, како би ова локација у 
потпуности била опремљена за интервентно деловање приликом хаваријских загађења.

Начин утврђивања процењене вредности: Цена је утврђена  по дужном метру на основу просечне цене на тржишту код различитих увозника ове врсте производа.

Остале напомене: интерни број поступка: 1006/6-1; 

Набавка  опреме – замена дела заштитне  
пливајуће завесе у дужини од 120 м  за  
деловање приликом хаваријских загађења

1,200,000

По годинама: 

2014-1,200,000

Набавка  опреме – замена дела заштитне  
пливајуће завесе у дужини од 120 м  за  
деловање приликом хаваријских загађења

ОРН:

19511100    

381,200,000 1,440,000

1.1.5 12

2014

1

2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Електрична енергија је потребна за обављање свакодневних пословних активности у предузећу, на више локација  Дирекцији, водопривредним 
центрима и радним јединицама.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је одређена на основу искуства из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/27; 

Набавка електричне енергије1,899,100

По годинама: 

2014-1,899,100

Набавка електричне енергије

ОРН:

09310000    

091,899,100 2,278,920

1.1.6 4

2014

4

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: С обзиром на експанзију вируса и штетних програма, незаштићен рачунар је по правилу и заражен. Будући да су рачунари у фирми умрежени, 
вирус на рачунару представља претњу за податке на њему као и на серверима података.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу јавно доступних цена више производа (АВ решења) са задовољавајућим степеном заштите. На 
процењену вредност је утицао и број лиценци и очекивана вредност курса евра.
120 лиценци антивирус софтвера за правна лица.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/20-4; 

Антивирус софтвер (Антивирусни 
програмски пакет)
200,000

По годинама: 

2014-200,000

Антивирус софтвер (Антивирусни 
програмски пакет)

ОРН:

48761000    

02200,000 240,000

Страна 2 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.1.7 8

2014

9

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка горива се спроводи ради обављања редовних активности ЈВП „Србијаводе“ – обилазак водопривредних објеката на терену, радних 
јединица итд.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности  је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, потрошње из претходног периода, као и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета и и телефонским путем,  имајући у виду финансијско стање предузећа (мере 
рационализације).

Остале напомене: интерни број поступка: 435/28; 

Енергетска горива1,704,752

По годинама: 

2014-1,704,752

Енергетска горива

ОРН:

09132000    

09134200    

101,704,752 2,045,702

1.1.8 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Годишњим извештајима о стању и спремности система за одбрану од поплава у надлежности ЈВП "Србијаводе", констатована је потреба да се 
изврши планска допуна материјала и опреме у циљу подизања спремности за очекиване ванредне хидролошке околности. 
Материјал и опрема се плански распоређују на подручју, о чему се обавештава и Републички штаб за ванредне ситуације. 
Планом попуне предвиђена је набавка јутаних џакова за песак: комада 100.000 и набавка мобилних пунилица за џакове са пратећом опремом: 
комада  10.

Начин утврђивања процењене вредности: Ове оквирне цене су утврђене на основу искуства из раније спроведених поступака јавних набавки за ову врсту добара, испитивањем и 
истраживањем тржишта путем интернета, као и на основу добијених података од стране других наручилаца.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/54; тип набавке: обликована по партијама; 

Набавка материјала и опреме за одбрану од 
поплава
15,000,000

1. Набавка јутаних џакова за песак8,500,000

2. Набавка  мобилних пунилица за џакове са 
пратећом опремом

6,500,000

По годинама: 

2014-15,000,000,000

Набавка материјала и опреме за одбрану од 
поплава

1. Набавка јутаних џакова за песак

2. Набавка  мобилних пунилица за џакове 
са пратећом опремом

ОРН:

35100000    

39-П18,500,000 10,200,000

39-П26,500,000 7,800,000

1.1.9 4

2014

5

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Тонери и кетриџи су неопходни за пословање, одосно за употребу рачунара.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и провером потрошње из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 435/22; 

Тонери и кетриџи390,000

По годинама: 

2014-390,000

Тонери и кетриџи

ОРН:

30125100    

30125110    

30125120    

04390,000 468,000

услуге 80,183,922

Страна 3 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.2.1 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

9

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Чланом 133. тачка 9, Закона о планирању и изградњи грађевинску дозволу за изградњу овог објекта издаје надлежно министарство задужено за 
послове грађевинарства. Чланом 131. став 1. Идејни пројекат са студијом оправданости подлеже ревизији  (стручној контроли) комисије коју 
образује министар надлежан за послове грађевинарства (ревизиона комисија). 
Како би се извршила ова законска обавеза уз већ израђен Идејни пројекат неопходно је урадити студију оправданости.

Начин утврђивања процењене вредности: До процењене вредности се дошло на основу препоруке инжењереске коморе Србије о начину утврђивања цена пројектантских услуга и на основу 
претходно спроведених поступака јавних набавку за ову врсту услуга

Остале напомене: интерни број поступка: 1001/5; 

Студија оправданости израде пројекта 
регулације реке Милешевке за заштиту 
споменика културе манастира „Милешева“

471,698

По годинама: 

2014-471,698

Студија оправданости израде пројекта 
регулације реке Милешевке за заштиту 
споменика културе манастира „Милешева“

ОРН:

71322000    

48471,698 566,038

1.2.2 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

9

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Чланом 129. Закона о планирању и изградњи Главни пројекат подлеже техничкој контроли.

Начин утврђивања процењене вредности: До процењене вредности се дошло на основу препоруке Инжењереске коморе Србије о начину утврђивања цена пројектантских услуга и на основу 
претходно спроведених поступака јавних набавку за ову врсту услуга

Остале напомене: интерни број поступка: 1001/2; 

Техничка контрола пројекта Заштите 
акумулације Грлиште од ерозије и бујице у 
сливу Ласовачке реке.

157,232

По годинама: 

2014-157,232

Техничка контрола пројекта Заштите 
акумулације Грлиште од ерозије и бујице у 
сливу Ласовачке реке.

ОРН:

71322000    

48157,232 188,679

1.2.3 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

9

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Чланом 129., Закона о планирању и изградњи Главни пројекат подлеже техничкој контроли.

Начин утврђивања процењене вредности: До процењене вредности се дошло на основу препоруке Инжењереске коморе Србије о начину утврђивања цена пројектантских услуга и на основу 
претходно спроведених поступака јавних набавку за ову врсту услуга

Остале напомене: интерни број поступка: 1009/5; 

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације Колубаре у Ваљеву од км 4+260 
до км 4+806

157,232

По годинама: 

2014-157,232

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације Колубаре у Ваљеву од км 4+260 
до км 4+806

ОРН:

71322000    

48157,232 188,679

1.2.4 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

9

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Чланом 129., Закона о планирању и изградњи Главни пројекат подлеже техничкој контроли.

Начин утврђивања процењене вредности: До процењене вредности се дошло на основу препоруке Инжењереске коморе Србије о начину утврђивања цена пројектантских услуга и на основу 
претходно спроведених поступака јавних набавку за ову врсту услуга

Остале напомене: интерни број поступка: 1009/4; 

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације реке Грабовице у Сјеници, 
низводно од регулисаног дела у дужини од  
3700 м

157,232

По годинама: 

2014-157,232

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације реке Грабовице у Сјеници, 
низводно од регулисаног дела у дужини од  
3700 м

ОРН:

71322000    

48157,232 188,679

Страна 4 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.2.5 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу за важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу урађеног главног пројекта система за узбуњивање бране 
„Бован“.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте. Прва техничка контрола главног пројекта обрачунава 
се у вредности минимум 10% од цене укупног пројекта, зависно од обима и сложености пројекта

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1749/1; 

Техничка контрола пројекта унапређења 
система за даљинско осматрање бране - 
брана Бован

314,000

По годинама: 

2014-314,000

Техничка контрола пројекта унапређења 
система за даљинско осматрање бране - 
брана Бован

ОРН:

71248000    

40314,000 376,800

1.2.6 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са важећом законском регулативом, за прибављање водне дозволе неопходно  је прибављање атеста као потврде исправности 
хидромашинске опреме

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1749/2; 

Спровођење мера за  контролу техничке 
исправности хидромашинске и електро 
опреме (контрола исправности, и израда 
елабората) у циљу прибављања атеста за 
хидромашинску и електро опрему. (по налогу 
републичког инспектора) - брана Крајковац

864,000

По годинама: 

2014-864,000

Спровођење мера за  контролу техничке 
исправности хидромашинске и електро 
опреме (контрола исправности, и израда 
елабората) у циљу прибављања атеста за 
хидромашинску и електро опрему. (по налогу 
републичког инспектора) - брана Крајковац

ОРН:

71632000    

40864,000 1,036,800

1.2.7 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Реализација главног пројекта система за даљинско осматрање бране је у току. Након завршетка пројекта потребно је у складу са важећом 
законском регулативом, извршити техничку контролу пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 1749/2-1; 

Техничка контрола пројекта унапређења 
система за даљинско осматрање бране 
Крајковац

196,500

По годинама: 

2014-196,500

Техничка контрола пројекта унапређења 
система за даљинско осматрање бране 
Крајковац

ОРН:

71320000    

40196,500 235,800

1.2.8 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са важећом законском регулативом, за прибављање водне дозволе потребно је и прибављање атеста као потврде исправности 
хидромашинске опреме.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1749/6; 

 Спровођење мера за  контролу техничке 
исправности хидромашинске и електро 
опреме (контрола исправности, и израда 
елабората) у циљу прибављања атеста за 
хидромашинску и електро опрему бране 
Барје

1,650,000

По годинама: 

2014-1,650,000

 Спровођење мера за  контролу техничке 
исправности хидромашинске и електро 
опреме (контрола исправности, и израда 
елабората) у циљу прибављања атеста за 
хидромашинску и електро опрему бране 
Барје

ОРН:

71632000    

401,650,000 1,980,000

Страна 5 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.2.9 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: На уливу у акумулацију, урађен је објекат за смештај опреме за мерење дотицаја. Потребно је урадити пројекат регулације  мерног профила како 
би се његовом изградњом обезбедило поуздано мерење  дотицаја воде у акумулацију.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност услуге процењена је на основу вредности урађених главних пројеката сличне  намене

Остале напомене: интерни број поступка: 1749/6-1; 

 Израда главног пројекта узводног мерног 
профила бране Барје
471,600

По годинама: 

2014-471,600

 Израда главног пројекта узводног мерног 
профила бране Барје

ОРН:

71242000    

40471,600 565,920

1.2.10 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат  већ је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 1749/6-2; 

 Техничка контрола пројекта санације тунела 
за биолошки минимум Бране Барје
314,000

По годинама: 

2014-314,000

 Техничка контрола пројекта санације тунела 
за биолошки минимум Бране Барје

ОРН:

71242000    

40314,000 376,800

1.2.11 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: На левом боку бране, током лета 2012. године дошло је до појаве одрона веће количине стенске масе. Потребно је урадити пројекат и затим 
извршити санацију одрона како би се спречио даљи одрон материјала. Даљи одрон,  уколико се не изврши његова благовремена санација у складу 
са пројектом, може угрозити стабилност леве обале и бока бране.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност услуга процењена је на бази вредности сличних услуга  које су за потребе ЈВП „Србијаводе“ већ извршене ранијих година.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1749/10; 

 Израда пројекта санације одрона Бране 
Врутци
628,000

По годинама: 

2014-628,000

 Израда пројекта санације одрона Бране 
Врутци

ОРН:

71242000    

40628,000 753,600

1.2.12 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат  већ је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 1749/6-3; 

Техничка контрола пројекта иновације 
орпеме за даљинско осматрање бране 
Врутци

290,000

По годинама: 

2014-290,000

Техничка контрола пројекта иновације 
орпеме за даљинско осматрање бране 
Врутци

ОРН:

71242000    

40290,000 348,000

Страна 6 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.2.13 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Габровачка река је бујични водоток. Услед енормног депоновања наноса у регулисано корито Габровачке реке и засипања постојећих депонијских 
преграда потребно је предвидети нове преграде.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност на основу предходно урађених истоврсних Главних пројеката.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1743/1; 

Главни пројекат изградње 2. депонијске 
преграде на Габровачкој реци у Нишу. 
(заштита постојеће регулације од засипања 
наносом - финансиране средствима Светске 
банке).

786,000

По годинама: 

2014-786,000

Главни пројекат изградње 2. депонијске 
преграде на Габровачкој реци у Нишу. 
(заштита постојеће регулације од засипања 
наносом - финансиране средствима Светске 
банке).

ОРН:

71242000    

48786,000 943,200

1.2.14 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1743/6; 

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације Топоничке реке узводно од моста 
у с.Г.Топоница од км 3+600 до км 4+400

125,786

По годинама: 

2014-125,786

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације Топоничке реке узводно од моста 
у с.Г.Топоница од км 3+600 до км 4+400

ОРН:

71242000    

48125,786 150,943

1.2.15 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1743/7; 

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације Кутинске реке од км 0+765 до км 
2+765,70

157,232

По годинама: 

2014-157,232

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације Кутинске реке од км 0+765 до км 
2+765,70

ОРН:

71242000    

48157,232 188,678

1.2.16 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1743/8; 

Техничка контрола Главног пројекта санације 
– оштећења корита Трновачке реке од км 
0+000 до км 0+600

78,616

По годинама: 

2014-78,616

Техничка контрола Главног пројекта санације 
– оштећења корита Трновачке реке од км 
0+000 до км 0+600

ОРН:

71242000    

4878,616 94,339

Страна 7 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.2.17 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1743/9; 

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације реке Бјелице од ошћа у Западну 
Мораву па узводно до км 3+500

157,232

По годинама: 

2014-157,232

Техничка контрола Главног пројекта 
регулације реке Бјелице од ошћа у Западну 
Мораву па узводно до км 3+500

ОРН:

71242000    

48157,232 188,678

1.2.18 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1743/10; 

Техничка контрола Главног пројекта санације 
регулације  Пчиње од км 1+100 до км 1+790, 
Козједолске реке од км 0+000 до км 0+235 и 
Лесничке реке од км 0+000 до км 0+350

78,616

По годинама: 

2014-78,616

Техничка контрола Главног пројекта санације 
регулације  Пчиње од км 1+100 до км 1+790, 
Козједолске реке од км 0+000 до км 0+235 и 
Лесничке реке од км 0+000 до км 0+350

ОРН:

71242000    

4878,616 94,339

1.2.19 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1743/11; 

Техничка контрола Главног пројекта 
надвишења левообалног насипа реке 
Нишаве у Нишу од км 16+600 до км 18+720

78,616

По годинама: 

2014-78,616

Техничка контрола Главног пројекта 
надвишења левообалног насипа реке 
Нишаве у Нишу од км 16+600 до км 18+720

ОРН:

71242000    

4878,616 94,339

1.2.20 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1743/12; 

Техничка контрола Пројекта изведеног 
објекта заштите Власотинца од поплава: 
Регулисано корито реке Власине (0,95км) и 
Главни пројекат успорних насипа на потоку 
Пушкина долина и Смрдански поток

275,157

По годинама: 

2014-275,157

Техничка контрола Пројекта изведеног 
објекта заштите Власотинца од поплава: 
Регулисано корито реке Власине (0,95км) и 
Главни пројекат успорних насипа на потоку 
Пушкина долина и Смрдански поток

ОРН:

71242000    

48275,157 330,188

Страна 8 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.2.21 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је  извршити техничку контролу главног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1743/13; 

Техничка контрола Главног пројекта радова 
на заштити од ерозије и бујица на сливу 
Пусте реке

275,157

По годинама: 

2014-275,157

Техничка контрола Главног пројекта радова 
на заштити од ерозије и бујица на сливу 
Пусте реке

ОРН:

71242000    

48275,157 330,188

1.2.22 7

2014

8

2014

отворени 
поступак

8

2015

Напомена: ArcInfo CU primary maintenance, ArcEditor CU primary maintenance, ArcEditor CU secondary maintenance, ArcGIS 3D Analyst primary maintenance, 
ArcGIS Data Interoperability primary maintenance, ArcGIS Spatial Analyst  primary maintenance, ArcPad General Maintenance х 2, GIS mapping software 
General Maintenance, ArcGIS Server Advanced Enterprise for Windows Up to Four Cores License General Maintenance

Разлог и оправданост набавке: Есри софтвер се налази у основи и неопходан је за функционисање водног информационог система које је ЈВП у обавези да води према важећем 
Закону о водама.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена из претходних година, броја и типова лиценци и очекиване вредности курса евра.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/33-1; 

Техничка подршка за GIS софтвер
(Одржавање софтвера за информационе 
технологије)

3,500,000

По годинама: 

2014-3,500,000

Техничка подршка за GIS софтвер
(Одржавање софтвера за информационе 
технологије)

ОРН:

72267100    

163,500,000 4,200,000

1.2.23 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

5

2017

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: По Закону о водама, Јавно водопривредно предузеће је дужно да води Водни информациони систем. С обзиром на то да  ВИС чини сложена 
инфраструктура која укључује хардвер, комуникациону мрежу, Географски Информациони Систем (ГИС) и систем за управљање базом података 
(DBMS), неопходно је обезбедити несметан рад система. За несметано функционисање фирме неопходно је да сви запослени који раде са 
рачунарима имају приступ рачунарској мрежи, серверима апликација и база података на њима. Сваки прекид у рачунарској мрежи представља 
прекид у раду.
С обзиром на то да су неки делови ЈВП физички удаљени од сервера, на ограничену пропусну моћ мреже од удаљених места до дирекције, као и 
на то да поједине апликације, нарочито ГИС нису оптимизоване за рад у таквом окружењу, јављају се нерешиви проблеми кашњења и 
немогућности рада у апликацијама. Виртуализација апликација омогућава да се апликација извршава на серверу а да корисник на удаљеној 
локацији има искуство рада на локалном рачунару, чак и ако је мрежа веома ограничене пропусне моћи.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је одређена на основу цена услуга из претходних година, обима посла и сложености системске инфраструктуре.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/33-2; 

Стручна и консултантска подршка у 
пројектовању, развоју и одржавању ВИС-а и 
системске инфраструктуре (Услуге 
информационе технологије: саветодавне 
услуге, израда апликација, интернет и 
подршка)

15,860,000

По годинама: 

2014-2,810,000

2015-5,400,000

2016-5,400,000

2017-2,250,000

Стручна и консултантска подршка у 
пројектовању, развоју и одржавању ВИС-а и 
системске инфраструктуре (Услуге 
информационе технологије: саветодавне 
услуге, израда апликација, интернет и 
подршка)

ОРН:

72000000    

162,810,000 3,372,000
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1.2.24 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

7

2015

Напомена: Oracle Database Standard Edition One (CSI: 18719455) 1 CPU, Oracle Database Standard Edition One (CSI: 15998939) 1 CPU, Oracle Internet Developer 
Suite (CSI: 15998939) 1 NUP, Oracle Forms and reports services (CSI: 15998939) 20 NUP

Разлог и оправданост набавке:  ORACLE софтвер се налази у основи и неопходан је за функционисање водног информационог система које је ЈВП у обавези да води према 
важећем Закону о водама.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена из претходних година, броја и типова лиценци и очекиване вредности курса долара.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/33-3; 

Техничка подршка за ORACLE софтвер 
(Одржавање софтвера за информационе 
технологије)

400,000

По годинама: 

2014-400,000

Техничка подршка за ORACLE софтвер 
(Одржавање софтвера за информационе 
технологије)

ОРН:

72267100    

16400,000 480,000

1.2.25 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Изградњом стубне трафо станице неопходне за функционисање црпне станице „Бадрика“ и повезивањем у систем за одводњавање решиће се 
проблем плављења обрадивог земљишта око 6.000 хектара, које обухвата села Радинац, Враново, Раља, Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница и 
Лугавчина, на подручју града Смедерева. ЈВП „Србијаводе“ је до 2012. Године инвестирало око 27 милиона динара у изградњу црпне станице 
„Бадрика“, која још увек није пуштена у рад јер не постоји трафо станица за прикључење на електродистрибутивну мрежу.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу израђеног предмера радова са предрачунским вредностима према условима подручне електро дистрибуције ЕД „Морава“ за 
прикључење на мрежу (цца  5% од процењене вредности радова на основу норматива)

Остале напомене: интерни број поступка: 1004/2; 

Пројекат стубне трафостанице 35/0,4 kV 160 
kVA са прикључним 35 kV водом и напојног 
0,4 kV прикључка за црпну станицу Бадрика

120,000

По годинама: 

2014-120,000

Пројекат стубне трафостанице 35/0,4 kV 160 
kVA са прикључним 35 kV водом и напојног 
0,4 kV прикључка за црпну станицу Бадрика

ОРН:

71323100    

48120,000 144,000

1.2.26 4

2014

5

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У циљу завршетка радова на изградњи црпне станице „Широка Бара“, неопходно је обезбедити надзор над вршењем електро радова.

Начин утврђивања процењене вредности: Цена је утврђена по основу уговорене вредности за послове стручног надзора  између ЈВП „Србијаводе“ и МПШВ Управе за пољопривредно 
земљиште за изградњу црпне станице „Широка Бара“.

Остале напомене: интерни број поступка: 1004/7; 

Вршење стручног надзора у току извођења 
електро радова на изградњи црпне станице 
„Широка Бара“ – наставак радова из 2013.  
године

250,000

По годинама: 

2014-250,000

Вршење стручног надзора у току извођења 
електро радова на изградњи црпне станице 
„Широка Бара“ – наставак радова из 2013.  
године

ОРН:

71521000    

47250,000 300,000

1.2.27 4

2014

5

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У циљу завршетка радова на изградњи црпне станице „Прека Бара“, неопходно је обезбедити надзор над вршењем електро радова.

Начин утврђивања процењене вредности: Цена је утврђена по основу уговорене вредности за послове стручног надзора  између ЈВП „Србијаводе“ и МПШВ Управе за пољопривредно 
земљиште за изградњу црпне станице „Прека Бара“.

Остале напомене: интерни број поступка: 1004/6; 

Вршење стручног надзора у току извођења 
електро радова на изградњи црпне станице 
„Прека Бара"-наставак радова из 2013.

125,000

По годинама: 

2014-125,000

Вршење стручног надзора у току извођења 
електро радова на изградњи црпне станице 
„Прека Бара"-наставак радова из 2013.

ОРН:

71521000    

47125,000 150,000
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1.2.28 6

2014

7

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Услуга која је и до сада уговарана (ради одржавања у исправном стању овог уређаја и његовог чишћења ради очувања здравља запослених) за 
потребе Дирекције ЈВП

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је приказана имајући у виду цену за ту врсту услуге из претходних година од стране овлашћених понуђача (провера вршена 
путем интернета и телефонским путем)

Остале напомене: интерни број поступка: 435/34-1; 

Годишње одржавање чилера (клима уређаја) 
и чишћење и антибактериско третирање fain 
coil уређаја, уз могућу замену дотрајалих 
делова

340,000

По годинама: 

2014-340,000

Годишње одржавање чилера (клима уређаја) 
и чишћење и антибактериско третирање fain 
coil уређаја, уз могућу замену дотрајалих 
делова

ОРН:

39717200    

17340,000 408,000

1.2.29 4

2014

5

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Редовно одржавање клима уређаја је неопходно због правилног функционисања система за хлађење.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена анализом тржишта (путем интернета) увидом у цене различитих радњи и предузећа чија је делатност пружање 
ове врсте услуга, рачунајући и пораст цена ових услуга на тржишту (раст цена на мало), као и  износ који је за ове услуге трошено на годишњем 
нивоу.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/34-4; 

Сервисирање клима уређаја за ВПЦ "Сава- 
Дунав"
130,000

По годинама: 

2014-130,000

Сервисирање клима уређаја за ВПЦ "Сава- 
Дунав"

ОРН:

50730000    

17130,000 156,000

1.2.30 4

2014

5

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Редовно одржавање клима уређаја је неопходно због правилног функционисања система за хлађење

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена анализом тржишта (путем интернета) увидом у цене различитих радњи и предузећа чија је делатност пружање 
ове врсте услуга, рачунајући и пораст цена ових услуга на тржишту (раст цена на мало), као и  износ који је за ове услуге трошено на годишњем 
нивоу.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/34-5; 

Сервисирање клима уређаја за ВПЦ 
"Морава"
120,000

По годинама: 

2014-120,000

Сервисирање клима уређаја за ВПЦ 
"Морава"

ОРН:

50730000    

17120,000 144,000

1.2.31 4

2014

5

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на  одржавању и чишћењу воденог огледала на  на реци Дунав на км 853+350 профил Радујевац обављају се током целе године и имају за 
циљ одржавање воденог огледала и спречавање ширења загађења ка Румунској и Бугарској граници.

Начин утврђивања процењене вредности: Цена је утврђена ценовником Програма пословања ЈВП "Србијаводе" за 2014. годину а за спровођење мера при хаваријским загађењима – 
ценовник услуга и радова за 2014.годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1006/6; 

Извођење радова на одржавању и чишћењу 
од нафте и нафтних деривата воденог 
огледала на   реци Дунав на км 853+350 
профил Радујевац

615,000

По годинама: 

2014-615,000

Извођење радова на одржавању и чишћењу 
од нафте и нафтних деривата воденог 
огледала на   реци Дунав на км 853+350 
профил Радујевац

ОРН:

90733400    

38615,000 738,000
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1.2.32 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Уговор који је на снази је склопљен у ранијим годинама на неодређено време и не одговара потребама корисника у овом тренутку.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу истраживања тржишта и броја корисника и броја модула који апликација обухвата

Остале напомене: интерни број поступка: 435/33-4; 

Услуга одржавања софтвера за финансије1,040,000

По годинама: 

2014-1,040,000

Услуга одржавања софтвера за финансије

ОРН:

    

161,040,000 1,248,000

1.2.33 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Пословни простор је потребан за нормално функционисање предузећа. Поступак треба спровести да би се у поступку јавне набавке дошло до 
смањења постојећих трошкова закупа.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на бази сагледавања садашњих трошкова изнајмљивања и  услуга закупа пословног простора сличне квадратуре 
и сличне локације путем истраживања тржишта некретнина за закуп.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/36; 

Закуп пословног простора за ВПЦ "Сава- 
Дунав"
1,524,970

По годинама: 

2014-1,524,970

Закуп пословног простора за ВПЦ "Сава- 
Дунав"

ОРН:

    PA02

191,524,970 1,829,964

1.2.34 6

2014

8

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Услуге сервисирања  службених аутомобила су потребне ради одржавања аутомобила у возном и безбедном стању.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу цена из претходне године, као и увидом у цене ове врсте услуга путем интернета и анкетирањем сервиса и овлашћених сервиса 
аутомобила.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/32; 

Услуге сервисирања службених аутомобила3,092,246

По годинама: 

2014-3,092,246

Услуге сервисирања службених аутомобила

ОРН:

50112000    

153,092,246 3,710,695

1.2.35 4

2014

5

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка је потребна због промоције делатности  и истицања значаја воде и послова везаних за заштиту вода и заштиту од вода.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је утврђена на бази рекламних сајтова , телефонских упита и искустава о трошковима за такву врсту услуга.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/39; 

Услуге рекламе и пропаганде1,000,000

По годинама: 

2014-1,000,000

Услуге рекламе и пропаганде

ОРН:

79340000    

221,000,000 1,200,000

1.2.36 10

2014

11

2014

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/51-1; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.; 

Набавка службене литературе - часопис IPC 
информативно пословни центар
80,000

По годинама: 

2014-80,000

Набавка службене литературе - часопис IPC 
информативно пословни центар

ОРН:

79980000    

3580,000 96,000
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1.2.37 10

2014

11

2014

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/51-2; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.; 

Набавка службене литературе  - часопис 
рачуноводствена пракса
190,000

По годинама: 

2014-190,000

Набавка службене литературе  - часопис 
рачуноводствена пракса

ОРН:

79980000    

35190,000 228,000

1.2.38 10

2014

11

2014

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/51-3; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.; 

Набавка службене литературе - часопис 
Cekos in
300,000

По годинама: 

2014-300,000

Набавка службене литературе - часопис 
Cekos in

ОРН:

79980000    

35300,000 360,000

1.2.39 10

2014

11

2014

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/51-4; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.; 

Набавка службене литературе - часопис 
Привредни саветник
60,000

По годинама: 

2014-60,000

Набавка службене литературе - часопис 
Привредни саветник

ОРН:

79980000    

3560,000 72,000

1.2.40 10

2014

11

2014

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/51-5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.; 

Набавка службене литературе - часопис 
Глосаријум
80,000

По годинама: 

2014-80,000

Набавка службене литературе - часопис 
Глосаријум

ОРН:

79980000    

3580,000 96,000
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1.2.41 10

2014

11

2014

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/51-6; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.; 

Набавка службене литературе - Службени 
гласник  РС
150,000

По годинама: 

2014-150,000

Набавка службене литературе - Службени 
гласник  РС

ОРН:

79980000    

35150,000 180,000

1.2.42 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Постојећи систем за обавештавање и узбуњивање састоји се од три сирене постављене на приватним објектима. Због нередовног одржавања оне 
нису у функцији па је потребно извршити њихово измештање и довођење у функционално стање.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1749/4-1; 

Израда пројекта измештања и 
ревитализације  постојећег система за 
обавештавање и узбуњивање низводно од 
бране Брестовац

235,800

По годинама: 

2014-235,800

Израда пројекта измештања и 
ревитализације  постојећег система за 
обавештавање и узбуњивање низводно од 
бране Брестовац

ОРН:

71242000    

40235,800 282,960

1.2.43 7

2014

8

2014

отворени 
поступак

8

2016

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Неопходност комуникације предузећа са осталим привредним субјектима као и корисницима услуга намеће потребу постојања мреже фиксне 
телефоније као и уговора са изабраним понуђачем услуге.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту, путем интернет сајтова, као и изфактура претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/30-1; 

Услуге фиксне телефоније за потребе ЈВП 
"Србијаводе"
3,002,000

По годинама: 

2014-548,000

2015-1,510,000

2016-944,000

Услуге фиксне телефоније за потребе ЈВП 
"Србијаводе"

ОРН:

64210000    

13548,000 657,600

1.2.44 8

2014

10

2014

отворени 
поступак

10

2016

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Услуге мобилне телефоније су неопходне због брзине комуникације.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и фактура из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/30-2; 

Услуге мобилне телефоније5,910,000

По годинама: 

2014-624,000

2015-2,950,000

2016-2,336,000

Услуге мобилне телефоније

ОРН:

64212000    

13624,000 748,800
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1.2.45 5

2014

6

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6

2017

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Услуге интернета су потребне како због брзине електронске комуникације тако и за брзо и ефикасно извештавање о стању на терену.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и фактура из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/31-1; 

Услуге интернета2,933,000

По годинама: 

2014-742,000

2015-891,000

2016-891,000

2017-409,000

Услуге интернета

ОРН:

72400000    

14742,000 890,400

1.2.46 10

2014

12

2014

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/51-7; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.; 

Набавка службене литературе -Public Аktiv55,000

По годинама: 

2014-55,000

Набавка службене литературе -Public Аktiv

ОРН:

79980000    

3555,000 66,000

1.2.47 10

2014

12

2014

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером утрошених средстава из претходне године и путем интернета

Остале напомене: интерни број поступка: 435/51-8; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.; 

Набавка службене литературе - електронско 
издање Paragraf Lex
87,000

По годинама: 

2014-87,000

Набавка службене литературе - електронско 
издање Paragraf Lex

3587,000 104,400

1.2.48 5

2014

6

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши ради обезбеђења исхране и напитака за учеснике разних семинара, састанака и слично, а који се одржавају у организацији ЈВП 
"Србијаводе".

Начин утврђивања процењене вредности: Испитивање и истраживање тржишта вршено је путем интернета - ценовници понуђача, Портал јавних набавки и интернет страница других 
наручилаца и менија ресторана .

Остале напомене: интерни број поступка: 435/55; тип набавке: обликована по партијама; 

Ресторанске услуге1,000,000

1. ресторанске услуге за Дирекцију и ВПЦ 
"Сава- Дунав"

600,000

2. Ресторанске услуге за ВПЦ "Морава"400,000

По годинама: 

2014-1,000,000

Ресторанске услуге

1. ресторанске услуге за Дирекцију и ВПЦ 
"Сава- Дунав"

2. Ресторанске услуге за ВПЦ "Морава"

ОРН:

55300000    

321,000,000 1,200,000
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1.2.49 10

2014

1

2015

отворени 
поступак

12

2017

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: За водне објекте, пословне зграде , опрему  обавезно је осигурање од пожара, других опасности, лома и сл. За запослене планирано је осигурање 
од последица несрећног случаја. За аутомобиле потребно је осигурање и каско осигурање. За пловне објекте се врши осигурање.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је процењена на основу полиса из претходних година, увећано за каско осигурање нових аутомобила.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/50; 

Услуге осигурања имовине лица и возила25,500,000

По годинама: 

2015-8,500,000

2016-8,500,000

2017-8,500,000

Услуге осигурања имовине лица и возила

ОРН:

66510000    

340 0

1.2.50 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

9

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину предвиђене су  активности на припреми планова управљања водама. Како би  
предложени планови управљања водама имали реалну основу неопходно је уговорити одређене студијске анализе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена  на бази процене потребног времена и бруто цене ангажовања инжењера која је утврђена Програмом пословања 
ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/57; 

Студијске анализе и подлоге за планове 
управљања водама за водна подручја Доњи 
Дунав и Велика Морава

1,200,000

По годинама: 

2014-1,200,000

Студијске анализе и подлоге за планове 
управљања водама за водна подручја Доњи 
Дунав и Велика Морава

ОРН:

71322000    

481,200,000 1,440,000

1.2.51 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

9

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину предвиђене су  активности на припреми пројеката  управљања бранама. Како би  
предложени пројекти управљања бранама имали реалну основу неопходно је уговорити одређене студијске анализе.

Начин утврђивања процењене вредности: Планирана средства су одређена на бази процене потребног времена и бруто цене ангажовања инжењера која је утврђена Програмом пословања 
ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/58; 

Студија управљања бранама и 
акумулацијама - Вишенаменски водни 
системи

2,500,000

По годинама: 

2014-2,500,000

Студија управљања бранама и 
акумулацијама - Вишенаменски водни 
системи

ОРН:

71322000    

482,500,000 3,000,000

1.2.52 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

9

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У оквиру прикупљања података о рецепторима ризика по сливовима, неопходно је набавити техничку документацију која ће представљати основ за 
израду карата ризика од поплава

Начин утврђивања процењене вредности: Планирана средства су одређена на бази процене потребног времена и бруто цене ангажовања инжењера и техничара која је утврђена Програмом 
пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/59; 

Израда и имплементација  карата 
угрожености од поплава
1,100,000

По годинама: 

2014-1,100,000

Израда и имплементација  карата 
угрожености од поплава

ОРН:

71322000    

481,100,000 1,320,000

радови 917,612,451
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1.3.1 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору Д.1., деоници Д.1.1. и Д.1.4.

Остале напомене: интерни број поступка: 1005; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.1., деоници Д.1.1. и Д.1.4.

13,617,000

По годинама: 

2014-13,617,000

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.1., деоници Д.1.1. и Д.1.4.

ОРН:

45246410    

3913,617,000 16,340,400

1.3.2 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору  Д.2., деоници Д.2.1. и од Д.2.3 до Д.2.7.

Остале напомене: интерни број поступка: 1005/1; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.2., деоници Д.2.1. и од Д.2.3 до 
Д.2.7.

13,429,400

По годинама: 

2014-13,429,400

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.2., деоници Д.2.1. и од Д.2.3 до 
Д.2.7.

ОРН:

45246410    

3913,429,400 16,115,280

1.3.3 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору Д.3., деоници Д.3.1. до Д.3.3.

Остале напомене: интерни број поступка: 1005/2; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.3., деоници Д.3.1. до Д.3.3.

11,629,800

По годинама: 

2014-11,629,800

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.3., деоници Д.3.1. до Д.3.3.

ОРН:

45246410    

3911,629,800 13,955,760

Страна 17 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.4 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору  Д.22., Д.23., деонице од Д.22.1. до Д.22.4., на Д.23.1., Д.23.2. и на сектору ДЂ.2., 
деоници ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7.

Остале напомене: интерни број поступка: 1005/3; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.22., Д.23., деонице од Д.22.1. 
до Д.22.4., на Д.23.1., Д.23.2. и 
На сектору ДЂ.2., деоници ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и 
ДЂ.2.7.

22,639,500

По годинама: 

2014-22,639,500

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.22., Д.23., деонице од Д.22.1. 
до Д.22.4., на Д.23.1., Д.23.2. и 
На сектору ДЂ.2., деоници ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и 
ДЂ.2.7.

ОРН:

45246410    

3922,639,500 27,167,400

1.3.5 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору  Д.22., деоница Д.22.5.

Остале напомене: интерни број поступка: 1005/4; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.22., деоница Д.22.5.

2,117,450

По годинама: 

2014-2,117,450

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору Д.22., деоница Д.22.5.

ОРН:

45246410    

392,117,450 2,540,940

1.3.6 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору   С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. (објекти 1,2,3,7,8 и 9).

Остале напомене: интерни број поступка: 1005/6; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. 
(објекти 1,2,3,7,8 и 9)

24,750,250

По годинама: 

2014-24,750,250

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. 
(објекти 1,2,3,7,8 и 9)

ОРН:

45246410    

3924,750,250 29,700,300

Страна 18 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.7 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору   С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. (обалоутврде на реци Сави).

Остале напомене: интерни број поступка: 1006/1; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
а сектору С.4., деоници С.4.1. - С.4.4. 
(обалоутврде на реци Сави)

15,052,120

По годинама: 

2014-15,052,120

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
а сектору С.4., деоници С.4.1. - С.4.4. 
(обалоутврде на реци Сави)

ОРН:

45246410    

3915,052,120 18,062,544

1.3.8 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору   С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. (обалоутврде на реци Дрини).

Остале напомене: интерни број поступка: 1006; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
а сектору С.4., деоници С.4.1. - С.4.4. 
(обалоутврде на реци Дрини)

22,017,000

По годинама: 

2014-22,017,000

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
а сектору С.4., деоници С.4.1. - С.4.4. 
(обалоутврде на реци Дрини)

ОРН:

45246410    

3922,017,000 26,420,400

1.3.9 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору С.5., деоници С.5.1. - С.5.9.

Остале напомене: интерни број поступка: 1005/5; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.5., деоници С.5.1. - С.5.9.

15,676,730

По годинама: 

2014-15,676,730

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.5., деоници С.5.1. - С.5.9.

ОРН:

45246410    

3915,676,730 18,812,076

Страна 19 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.10 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору С.6., деоници С.6.1., С.6.3. и С.6.4.

Остале напомене: интерни број поступка: 1006/3; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.6., деоници С.6.1., С.6.3. и 
С.6.4.

7,355,200

По годинама: 

2014-7,355,200

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.6., деоници С.6.1., С.6.3. и 
С.6.4.

ОРН:

45246410    

397,355,200 8,826,240

1.3.11 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору С.6., деоници С.6.2.

Остале напомене: интерни број поступка: 1006/2; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.6., деоници С.6.2.

5,101,100

По годинама: 

2014-5,101,100

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.6., деоници С.6.2.

ОРН:

45246410    

395,101,100 6,121,320

1.3.12 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности:  Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину  
и годишњег елабората редовног одржавања објеката на  сектору С.6., деоници С.6.2.

Остале напомене: интерни број поступка: 1006/4; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.7., деоници С.7.1.- С.7.2.

2,842,230

По годинама: 

2014-2,842,230

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.7., деоници С.7.1.- С.7.2.

ОРН:

45246410    

392,842,230 3,410,676

1.3.13 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник  
РС 4/2014).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1006/5; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.7., деоници С.7.3.- С.7.6

5,299,500

По годинама: 

2014-5,299,500

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије 
и бујица и одржавање водотокова - 
На сектору С.7., деоници С.7.3.- С.7.6

ОРН:

45246410    

395,299,500 6,359,400

Страна 20 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.14 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Главним пројектом за заштиту Љубовије од поплава дринских и брдских вода предвиђена је и израда камене облоге на делу регулације реке 
Љубовиђе од моста на кружном току до државног пута М.Зворник - Б.Башта тј. од км 0+150 до км. 0+450. У периоду од 1982. до 1990. године 
изведени су радови на изградњи заштитних насипа од пута Љубовија - Бајина Башта до центра Љубовије у дужини од 800 м. Регулација минор 
корита изведена је само делимично, узводно од км 0+616. Због знатног уздужног пада корита (брзине у распону од 6,17 до 7,37m/s) потребно је 
извести радове на инвестиционом одржавању регулационих грађевина тј. облагање минор корита каменом облогом. Током 2013. године извршени 
су радови  у дужини од 145 м'.  Неопходно је наставити са радовима у 2014. години.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1007/1; 

Инвестиционо одржавање регулационих 
грађевина и пропуста у кориту реке 
Љубовиђе у Љубовији  (наставак радова из 
2013 год.)

5,503,144

По годинама: 

2014-5,503,144

Инвестиционо одржавање регулационих 
грађевина и пропуста у кориту реке 
Љубовиђе у Љубовији  (наставак радова из 
2013 год.)

ОРН:

45246410    

405,503,144 6,603,773

1.3.15 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Предмет радова је обезбеђење протицајног профила водотока низводно од бране у циљу ефикасне манипулације акумулацијом. Имајући у виду да 
је у претходном периоду долазило, при интензивнијом манипулацијом браном у смислу испуштања воде из акумулације у циљу стварања 
довољног слободног простора за пријем поплавног таласа, до изливања из основног корита водотока и плављења подручја низводно од бране 
потребно је да се изведу предметни радови.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1007; 

Грлишка река - брана „Грлиште“- 
инвестиционо одржавање (обезбеђење 
протицајног профила низводно од бране у 
циљу ефикасне манипулације акумулацијом).

429,245

По годинама: 

2014-429,245

Грлишка река - брана „Грлиште“- 
инвестиционо одржавање (обезбеђење 
протицајног профила низводно од бране у 
циљу ефикасне манипулације акумулацијом).

ОРН:

45246410    

40429,245 515,094

1.3.16 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Предмет радова је поправка приступног насутог пута од локалног асфалтног пута непосредно пред улазом у село Бусур до бране, чија је то једина 
намена, у дужини од 1,062 km, у ширини од 4,00 m, у свему према техничким условима за макадамске путеве, са изградњом цевастог пропуста на 
km 0+475 Ø1000 за пропуштење потока који највише утиче на оштећење коловоза. Пут је једини прилаз до високе бране „Кореница“ и представља 
уско грло при одржавању овог објекта високог ризика. Последња поправка, и то само једног дела пута (430,00 m) рађена је 2005. године.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1007/3; 

Брана „Кореница“ - инвестиционо 
одржавање (поправка приступног пута  са 
изградњом  цевастог  пропуста 
0+475)

3,026,729

По годинама: 

2014-3,026,729

Брана „Кореница“ - инвестиционо 
одржавање (поправка приступног пута  са 
изградњом  цевастог  пропуста Ø 1000  на км 
0+475)

ОРН:

45246410    

403,026,729 3,632,075

Страна 21 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.17 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Предмет радова је поправка цевастог  пропуста  2Ø 1000 на одводном каналу низводно од бране „Поцибрава“'. Због великог оштећења цеви и 
надслоја, угрожен је прелазак возила и пешака локалним путем. Пропуст се налази на км 0+210 низводно од бране.

Начин утврђивања процењене вредности:  Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1007/2; 

Брана „Поцибрава“  -инвестиционо 
одржавање  (поправка цевастог  пропуста 
2Ø 1000  низводно од бране)

943,396

По годинама: 

2014-943,396

Брана „Поцибрава“  -инвестиционо 
одржавање  (поправка цевастог  пропуста 
2Ø 1000  низводно од бране)

ОРН:

45246410    

40943,396 1,132,075

1.3.18 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном 
подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју, 
хидромелиорациони систем ПК 1. – ПК 10.

Остале напомене: интерни број поступка: 1002/4; 

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Подрињско-
Колубарско хидромелиорациони систем ПК 
1. – ПК 10.

12,134,480

По годинама: 

2014-12,134,480

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Подрињско-
Колубарско хидромелиорациони систем ПК 
1. – ПК 10.

ОРН:

45246410    

4112,134,480 14,561,376

1.3.19 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном 
подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју, 
хидромелиорациони систем ПК 11. – ПК 20.

Остале напомене: интерни број поступка: 1002/5; 

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Подрињско-
Колубарско хидромелиорациони систем ПК 
11. – ПК 20.

37,167,100

По годинама: 

2014-37,167,100

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Подрињско-
Колубарско хидромелиорациони систем ПК 
11. – ПК 20.

ОРН:

45246410    

4137,167,100 44,600,520

Страна 22 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.20 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном 
подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју, 
хидромелиорациони систем ПК 21., ПК 22., ПК 23., ПК 26.

Остале напомене: интерни број поступка: 1002/6; 

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Подрињско-
Колубарско хидромелиорациони систем ПК 
21., ПК 22., ПК 23., ПК 26.

11,565,320

По годинама: 

2014-11,565,320

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Подрињско-
Колубарско хидромелиорациони систем ПК 
21., ПК 22., ПК 23., ПК 26.

ОРН:

45246410    

4111,565,320 13,878,384

1.3.21 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном 
подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју, 
хидромелиорациони систем  ПК 24., ПК 25.

Остале напомене: интерни број поступка: 1002/7; 

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Подрињско-
Колубарско хидромелиорациони систем ПК 
24., ПК 25.

5,791,520

По годинама: 

2014-5,791,520

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Подрињско-
Колубарско хидромелиорациони систем ПК 
24., ПК 25.

ОРН:

45246410    

415,791,520 6,949,824

1.3.22 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном 
подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на  мелиорационом подручју Доњи Дунав, 
хидромелиорациони систем   ДД 1., ДД 2.

Остале напомене: интерни број поступка: 1002; 

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Доњи Дунав 
хидромелиорациони систем ДД 1., ДД 2.

9,340,450

По годинама: 

2014-9,340,450

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Доњи Дунав 
хидромелиорациони систем ДД 1., ДД 2.

ОРН:

45246410    

419,340,450 11,208,540

Страна 23 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.23 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном 
подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на  мелиорационом подручју Доњи Дунав, 
хидромелиорациони систем   ДД 3. -  ДД 5.

Остале напомене: интерни број поступка: 1002/1; 

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Доњи Дунав 
хидромелиорациони систем ДД 3. - ДД 5.

12,309,730

По годинама: 

2014-12,309,730

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Доњи Дунав 
хидромелиорациони систем ДД 3. - ДД 5.

ОРН:

45246410    

4112,309,730 14,771,676

1.3.24 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном 
подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на  мелиорационом подручју Доњи Дунав, 
хидромелиорациони систем   ДД 6. -  ДД 15.

Остале напомене: интерни број поступка: 1002/2; 

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Доњи Дунав 
хидромелиорациони систем ДД 6. - ДД 15.

9,945,700

По годинама: 

2014-9,945,700

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Доњи Дунав 
хидромелиорациони систем ДД 6. - ДД 15.

ОРН:

45246410    

419,945,700 11,934,840

1.3.25 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном 
подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на  мелиорационом подручју Доњи Дунав, 
хидромелиорациони систем   ДД 16. -  ДД 19.

Остале напомене: интерни број поступка: 1002/3; 

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Доњи Дунав 
хидромелиорациони систем ДД 16. - ДД 19.

6,613,100

По годинама: 

2014-6,613,100

Радови на редовном одржавању објеката за 
одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Доњи Дунав 
хидромелиорациони систем ДД 16. - ДД 19.

ОРН:

45246410    

416,613,100 7,935,720

Страна 24 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.26 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода, према Оперативном 
плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  - поправка трасе водовода и канализације на црпној станици 
Смедерево на  мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем  ДД 1.

Остале напомене: интерни број поступка: 1003/1; 

Грађевинско занатски радови у оквиру 
инвестиционог одржавања - поправка трасе 
водовода и канализације на црпној станици 
„Смедерево“

947,294

По годинама: 

2014-947,294

Грађевинско занатски радови у оквиру 
инвестиционог одржавања - поправка трасе 
водовода и канализације на црпној станици 
„Смедерево“

ОРН:

45232410    

45332200    

42947,294 1,136,753

1.3.27 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода, према Оперативном 
плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  -  побољшање радних карактеристика вакуум постројења (уградња 
вакуум пумпи и хидрофорске пумпе са инсталацијама) на црпној станици Кулич 1 на  мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони 
систем  ДД 2.

Остале напомене: интерни број поступка: 1003/2; 

Инвестиционо одржавање хидромашнске 
опреме - побољшање радних карактеристика 
вакуум постројења (уградња вакуум пумпи и 
хидрофорске пумпе са инсталацијама) на 
црпној станици „Кулич 1“ у Смедереву

1,886,792

По годинама: 

2014-1,886,792

Инвестиционо одржавање хидромашнске 
опреме - побољшање радних карактеристика 
вакуум постројења (уградња вакуум пумпи и 
хидрофорске пумпе са инсталацијама) на 
црпној станици „Кулич 1“ у Смедереву

ОРН:

45351000    

421,886,792 2,264,150

1.3.28 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода, према Оперативном 
плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  -  поправка кровних покривача, фасада, громобранских 
инсталација, плафона и унутрашњих зидова на машинској згради и згради трафо станице. Поправка приступног пута, платформе са степеништем  
испред зграде и ограде око објекта црпне станице „Косно Грло на мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 6.

Остале напомене: интерни број поступка: 1003/3; 

Грађевинско занатски радови у оквиру 
инвестиционог одржавања - поправка 
кровних покривача, фасада, громобранских 
инсталација, плафона и унутрашњих зидова 
на машинској згради и згради трафо 
станице. Поправка приступног пута, 
платформе са степеништем  испред зграде и 
ограде око објекта 
црпне станице „Косно Грло“

2,526,010

По годинама: 

2014-2,526,010

Грађевинско занатски радови у оквиру 
инвестиционог одржавања - поправка 
кровних покривача, фасада, громобранских 
инсталација, плафона и унутрашњих зидова 
на машинској згради и згради трафо 
станице. Поправка приступног пута, 
платформе са степеништем  испред зграде и 
ограде око објекта 
црпне станице „Косно Грло“

ОРН:

45400000    

422,526,010 3,031,212

Страна 25 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.29 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода, према Оперативном 
плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  -   поправка ограде, олука, тротоара и стаза око машинске зграде, 
уградња противпровалног система на црпној станици „Дреновац“ на мелиорационом подручју Подрињско - Колубарско, хидромелиорациони систем 
ПК 15.

Остале напомене: интерни број поступка: 1004; 

Грађевинско занатски радови у оквиру 
инвестиционог одржавања - поправка 
ограде, олука, тротоара и стаза око 
машинске зграде, уградња противпровалног 
система на црпној станици „Дреновац“

1,274,000

По годинама: 

2014-1,274,000

Грађевинско занатски радови у оквиру 
инвестиционог одржавања - поправка 
ограде, олука, тротоара и стаза око 
машинске зграде, уградња противпровалног 
система на црпној станици „Дреновац“

ОРН:

45400000    

421,274,000 1,528,800

1.3.30 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Заштита стамбених и угоститељских објеката у Гамзиградској бањи. Јавна набавка радова се спроводи од стране ЈВП „Србијаводе“.

Начин утврђивања процењене вредности: Обзиром да се ради о наставку радова до процењене вредности се дошло на основу јединичних цена истоврсних радова који су уговорени у 
претходно спроведеним поступцима јавних набавки.

Остале напомене: интерни број поступка: 1001/4; 

Регулација реке Црни Тимок кроз  
Гамзиградску бању  – наставак изградње
9,827,044

По годинама: 

2014-9,827,044

Регулација реке Црни Тимок кроз  
Гамзиградску бању  – наставак изградње

ОРН:

45246400    

439,827,044 11,792,453

1.3.31 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Заштита стамбених објеката у општини Књажевац. Јавна набавка радова се спроводи од стране ЈВП „Србијаводе“.

Начин утврђивања процењене вредности: Обзиром да се ради о наставку радова до процењене вредности се дошло на основу јединичних цена истоврсних радова који су уговорени у 
претходно спроведеним поступцима јавних набавки.

Остале напомене: интерни број поступка: 1001/1; 

Регулација реке Сврљишки Тимок кроз 
насеље  Бањица , општина Књажевац - 
наставак радова

12,971,698

По годинама: 

2014-12,971,698

Регулација реке Сврљишки Тимок кроз 
насеље  Бањица , општина Књажевац - 
наставак радова

ОРН:

45246400    

4312,971,698 15,566,038

1.3.32 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Заштита од поплава стамбених и индустријских објеката у општини Књажевац. Јавна набавка радова се спроводи од стране ЈВП „Србијаводе“.

Начин утврђивања процењене вредности: Обзиром да се ради о наставку радова до процењене вредности се дошло на основу јединичних цена истоврсних радова који су уговорени у 
претходно спроведеним поступцима јавних набавки.

Остале напомене: интерни број поступка: 1001/6; 

Регулација реке Сврљишки Тимок на 
деоници од км. 2+909 до км. 6+195 (деоница 
од 5+502,66 до 5+675,00) – наставак радова

7,861,635

По годинама: 

2014-7,861,635

Регулација реке Сврљишки Тимок на 
деоници од км. 2+909 до км. 6+195 (деоница 
од 5+502,66 до 5+675,00) – наставак радова

ОРН:

45246400    

437,861,635 9,433,962
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1.3.33 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Заштита од поплава стамбених и индустријских објеката у Малом Зворнику.

Начин утврђивања процењене вредности: С обзиром да се ради о наставку радова процењене вредности се дошло на основу јединичних цена истоврсних радова који су уговорени у 
претходно спроведеним поступцима јавних набавки.

Остале напомене: интерни број поступка: 1001/7; 

Изградња обалоутврда на десној обали реке 
Дрине у Малом Зворнику – наставак 
изградње

9,716,981

По годинама: 

2014-9,716,981

Изградња обалоутврда на десној обали реке 
Дрине у Малом Зворнику – наставак 
изградње

ОРН:

45246400    

439,716,981 9,716,981

1.3.34 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Јасеничка река, десна притока реке Дунав, са дужином регулисаног тока од км 0+000 до км 12+440 и делимичном регулацијом од км 12+440 до 
13+630. Услед интензивнијих падавина долази до појаве бујичних вода у горњем делу слива и до деградације корита водотока. Радови на 
наведеној санацији су започети 2013. године. У 2014. години потребно је наставити са санационим радовима тј. обезбеђењем протицајног профила 
каменим набачајем на деоници од км 12+685.44 до км 12+738.70.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1007/4; 

Санација оштећења десне и леве обале 
регулисаног корита и форланда Јасеничке 
реке од км 12+500 до км 13+000 (наставак 
радова из 2013. године)

3,183,962

По годинама: 

2014-3,183,962

Санација оштећења десне и леве обале 
регулисаног корита и форланда Јасеничке 
реке од км 12+500 до км 13+000 (наставак 
радова из 2013. године)

ОРН:

45246000    

443,183,962 3,820,754

1.3.35 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У 2013. године започети су радови на санацији оштећења регулисаног дела корита Јасеничке реке насталих услед еродирања обала минор корита 
(нагиб косине минор корита постао стрмији од пројектованог у дужини од око 160 метара). У 2014. години предвиђен је наставак радова на 
санацији еродираних обала тј. обезбеђењем протицајног профила каменим набачајем.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1007/5; 

Заштите десне обале регулисаног корита 
Јасеничке реке у дужини од 150м' у зони 
чуварнице бр.1 код Неготина (наставак 
радова из 2013. године)

2,201,257

По годинама: 

2014-2,201,257

Заштите десне обале регулисаног корита 
Јасеничке реке у дужини од 150м' у зони 
чуварнице бр.1 код Неготина (наставак 
радова из 2013. године)

ОРН:

45246000    

442,201,257 2,641,508

1.3.36 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У 2013. године започети су радови на санацији  оштећења регулисаног корита и насипа Црног и Белог Тимока узводно од састава у Зајечару. 
Наставак радова у 2014 години у циљу  „затварања каверни“, тј. поправке оштећења обала и обезбеђења протицајног профила.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1008; 

Санација оштећења регулисаног корита и 
насипа Црног и Белог Тимока узводно од 
састава у Зајечару (Црног Тимока у дужини 
од 1500м'и Белог Тимока у дужини од 
4500м'), наставак радова из 2013. године.

3,144,654

По годинама: 

2014-3,144,654

Санација оштећења регулисаног корита и 
насипа Црног и Белог Тимока узводно од 
састава у Зајечару (Црног Тимока у дужини 
од 1500м'и Белог Тимока у дужини од 
4500м'), наставак радова из 2013. године.

ОРН:

45246000    

443,144,654 3,773,585

Страна 27 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.37 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Током 2013. године започети су радови на санацији  оштећења регулисаног корита  Сврљишког Тимока у Сврљигу. Санацију оштећења слапишта, 
косина минор корита низводно од каскаде и оштећења стабилизационог појаса  је неопходно наставити у 2014. години.

Начин утврђивања процењене вредности:  Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1008/1; 

Санација левог насипа Сврљишког Тимока 
од км 36+350 узводно на дужини од 100м', 
насеље Сврљиг (наставак радова из 2013. 
године)

2,397,798

По годинама: 

2014-2,397,798

Санација левог насипа Сврљишког Тимока 
од км 36+350 узводно на дужини од 100м', 
насеље Сврљиг (наставак радова из 2013. 
године)

ОРН:

45246000    

442,397,798 2,877,358

1.3.38 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У 2013. године започети су радови на санацији  оштећења баласта, круне и косина насипа које треба наставити и у 2014 години.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1008/2; 

Санација локалних оштећења круне, косина 
и баласта десног насипа реке Дунав од км 
1111+000 до км 1106+000 (од железариног 
канала до Ц.С: Кулич) у Смедереву - 
наставак радова из 2013 године

2,492,138

По годинама: 

2014-2,492,138

Санација локалних оштећења круне, косина 
и баласта десног насипа реке Дунав од км 
1111+000 до км 1106+000 (од железариног 
канала до Ц.С: Кулич) у Смедереву - 
наставак радова из 2013 године

ОРН:

45246000    

442,492,138 2,990,566

1.3.39 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Санација деснообалног насипа реке Млаве на km 29+400, низводно од Рашанца, преко пута улива потока Тресет (канал „Т“), поправка оштећене 
ножице насипа са заштитом каменим набачајем.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1008/3; 

Санација деснообалног насипа реке Млаве 
на km 29+400, низводно од Рашанца, преко 
пута улива потока Тресет (канал „Т“), 
поправка оштећене ножице насипа са 
заштитом камим набачајем

3,537,735

По годинама: 

2014-3,537,735

Санација деснообалног насипа реке Млаве 
на km 29+400, низводно од Рашанца, преко 
пута улива потока Тресет (канал „Т“), 
поправка оштећене ножице насипа са 
заштитом камим набачајем

ОРН:

45246000    

443,537,735 4,245,282

1.3.40 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Регулисано корито реке Пек кроз Кучево,  током 2013 године извршено је чишћење мајор и минор корита на најнизводнијем делу у дужини од 700 
м' чиме је побољшан протицајни профил водотока.  У 2014. години потребно је наставити радове на санацији  оштећења облоге као и 
саобезбеђењем протицајног профила.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1008/4; 

Санација регулисаног дела корита Пек и 
Кучајне у Кучеву
1,493,710

По годинама: 

2014-1,493,710

Санација регулисаног дела корита Пек и 
Кучајне у Кучеву

ОРН:

45246000    

441,493,710 1,792,452

Страна 28 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.41 3

2014

4

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Елаборатом су предвиђени радови на санацији - обезбеђењу протицајног профила на ЦОК-у, који чини одбрамбену линију (према северу) тиме 
што служи за прихватање и евакуацију брдских вода регулисаних природних водотока: Милин поток, Мали Мутник, Велики Мутник, Добрићка река, 
Горња Долуша, Горња Бела Река и Горња Милошевица. Имајући у виду запуњеност протицајног профила и тиме отежано „спровођење“ тј. 
евакуацију поплавног таласа неопходно је извршити радове на обезбеђењу протицајног профила. У претходном периоду је при наиласку поплавног 
таласа долазило до изливања великих вода поготову у зони насеља Петковица.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1008/5; 

Санација цевастих пропуста и обезбеђење 
пропусне моћи ЦОК-а км на км. 25+500 у 
зони насеља Рибари-Петковица

3,144,654

По годинама: 

2014-3,144,654

Санација цевастих пропуста и обезбеђење 
пропусне моћи ЦОК-а км на км. 25+500 у 
зони насеља Рибари-Петковица

ОРН:

45246000    

443,144,654 3,773,585

1.3.42 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Елаборатом предвиђени санациони радови на регулисаном делу Тамнаве у зони моста на обилазном путу започети у 2013 години (саниран 
стабилизациони праг и прелазна деоница), потребно је наставити у 2014 години при чему ће се изводити радови на санацији облоге и допуни 
каменог материјала.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1009; 

Санација оштећења регулисаног корита 
Колубаре у зони моста на обилазном путу у 
Ваљеву ( наставак радова из 2013. године)

4,988,207

По годинама: 

2014-4,988,207

Санација оштећења регулисаног корита 
Колубаре у зони моста на обилазном путу у 
Ваљеву ( наставак радова из 2013. године)

ОРН:

45246000    

444,988,207 5,985,848

1.3.43 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Регулисани део реке Љиг  у зони „печуркаре“- наставак санационих радова из 2013 године на поправци постојеће облоге и ножице обалоутврде.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1008/8; 

Санација оштећења леве обале регулисаног 
корита реке Љиг од км 1+970 до км 2+260 у  
дужини од 90 метара (наставак радова из 
2013. године)

982,704

По годинама: 

2014-982,704

Санација оштећења леве обале регулисаног 
корита реке Љиг од км 1+970 до км 2+260 у  
дужини од 90 метара (наставак радова из 
2013. године)

ОРН:

45246000    

44982,704 1,179,245

1.3.44 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Регулисани део реке Љиг узводно од ушћа Качера  - санациони радови на поправци  оштећених стабизационих прагова, поправка постојеће облоге 
и обезбеђење протицајног профила.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1008/7; 

Санација оштећења регулисаног корита реке 
Љиг кроз Љиг, узводно од ушћа реке Качер 
(поправка прагова и ножице осигурања 
корита)

786,163

По годинама: 

2014-786,163

Санација оштећења регулисаног корита реке 
Љиг кроз Љиг, узводно од ушћа реке Качер 
(поправка прагова и ножице осигурања 
корита)

ОРН:

45246000    

44786,163 943,396

Страна 29 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.45 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Санација обалоутврда регулисаних корита реке Кржаве (у дужини од 50 м), Богоштице ( у дужини од 450 м) и Чађавице (у дужини од 1.500 м) у 
Крупњу - наставак санационих радова из 2013 године на поправци  облоге дна и косина регулисаног дела водотока обрађеним каменом зиданим у 
редове (поправка обалних зидова ) као и поправку „плочника“ зидањен обрађеним каменом са заливањем спојница.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1009/1; 

Санација обалоутврда регулисаних корита 
реке Кржаве (у дужини од 50 м), Богоштице ( 
у дужини од 450 м) и Чађавице (у дужини од 
1.500 м) у Крупњу - наставак радова из 2013 
године

4,874,213

По годинама: 

2014-4,874,213

Санација обалоутврда регулисаних корита 
реке Кржаве (у дужини од 50 м), Богоштице ( 
у дужини од 450 м) и Чађавице (у дужини од 
1.500 м) у Крупњу - наставак радова из 2013 
године

ОРН:

45246000    

444,874,213 5,849,056

1.3.46 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Санација регулисаног дела Пилице у урбаном делу Бајине Баште: поправка облоге дна и косина регулисаног дела водотока обрађеним каменом са 
заливањем спојница.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1009/3; 

Санација оштећења дна и облоге 
регулисаног корита реке Пилице на деоници 
од км 0+638 до км 1+588 кроз Бајину Башту 
(наставак радова из 2013. године)

1,521,226

По годинама: 

2014-1,521,226

Санација оштећења дна и облоге 
регулисаног корита реке Пилице на деоници 
од км 0+638 до км 1+588 кроз Бајину Башту 
(наставак радова из 2013. године)

ОРН:

45246000    

441,521,226 1,825,471

1.3.47 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Санација регулисаног дела леве обале реке Лим, где је услед наиласка великих вода у протеклом периоду дошло до зарушавања обале, зидањем 
обрађеним каменом са заливањем спојница.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1008/6; 

Санација, поправка камене облоге речног 
корита реке Лим и водотока у Прибоју
1,572,327

По годинама: 

2014-1,572,327

Санација, поправка камене облоге речног 
корита реке Лим и водотока у Прибоју

ОРН:

45246000    

441,572,327 1,886,792

1.3.48 4

2014

6

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Санација регулисаног дела Милешевке у урбаном делу Пријепоља: поправка облоге дна и косина регулисаног дела водотока обрађеним каменом 
са заливањем спојница - наставак санационих радова из 2013 године.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1009/2; 

Санација облоге и дна регулисаног корита 
реке Милешевке од км 0+000 до км 2+200 у 
Пријепољу (наставак радова из 2013. године)

2,987,421

По годинама: 

2014-2,987,421

Санација облоге и дна регулисаног корита 
реке Милешевке од км 0+000 до км 2+200 у 
Пријепољу (наставак радова из 2013. године)

ОРН:

45246000    

442,987,421 3,584,905

Страна 30 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.49 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Заштита од ерозије и бујица.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је одређена на основу јединичних цена из Програма пословања ЈВП“ Србијаводе“ за 2014. годину

Остале напомене: интерни број поступка: 1001; 

Биолошки радови - пошумљавање на Сливу 
Тимока и дела Дунава
2,612,620

По годинама: 

2014-2,612,620

Биолошки радови - пошумљавање на Сливу 
Тимока и дела Дунава

ОРН:

45246400    

452,612,620 3,135,144

1.3.50 5

2014

7

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Заштита од ерозије и бујица.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је одређена на основу јединичних цена из Програма пословања ЈВП“ Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 1001-1; 

Биолошки радови - пошумљавање на 
Подрињско- колубарском сливном подручју
2,423,780

По годинама: 

2014-2,423,780

Биолошки радови - пошумљавање на 
Подрињско- колубарском сливном подручју

ОРН:

45246400    

452,423,780 2,908,536

1.3.51 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У случају наступања штетног догађаја, објекат или опрему је потребно вратити у исправно и функционално стање.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност за отклањање исте утврђена је на бази досадашњих штетних догађаја, ниво штете: мали.

Остале напомене: интерни број поступка: 1003/5; 

Радови на замени оштећених делова  од 
удара струје по ризику лома машина  на 
„Подрињско-Колубарском“ мелиорационом 
подручју

390,000

По годинама: 

2014-390,000

Радови на замени оштећених делова  од 
удара струје по ризику лома машина  на 
„Подрињско-Колубарском“ мелиорационом 
подручју

ОРН:

45259000    

46390,000 468,000

1.3.52 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У случају наступања штетног догађаја, објекат или опрему је потребно вратити у исправно и функционално стање.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност за отклањање исте утврђена је на бази досадашњих штетних догађаја, ниво штете: мали.

Остале напомене: интерни број поступка: 1003/6; 

Радови на отклањању штете на оштећеној 
опреми по ризику лома машина и неких 
других опасности на мелиорационом 
подручју „Доњи Дунав“– удар струје

390,000

По годинама: 

2014-390,000

Радови на отклањању штете на оштећеној 
опреми по ризику лома машина и неких 
других опасности на мелиорационом 
подручју „Доњи Дунав“– удар струје

ОРН:

45259000    

46390,000 468,000

1.3.53 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У случају дешавања штетног догађаја, објекат или опрема са враћа у претходно, тј. у исправно и функционално стање.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност за отклањање штете: на бази досадашњих штетних догађаја, ниво штете: средњи.

Остале напомене: интерни број поступка: 1003/7; 

Радови на отклањању штета од упада 
страног тела на хидро машинској опреми
по ризику лома машина

1,152,530

По годинама: 

2014-1,152,530

Радови на отклањању штета од упада 
страног тела на хидро машинској опреми
по ризику лома машина

ОРН:

45259000    

461,152,530 1,383,036

Страна 31 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.54 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У случају наступања штетног догађаја, објекат или опрему је потребно вратити у исправно и функционално стање

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност за отклањање исте утврђена је на бази досадашњих штетних догађаја, ниво штете: средњи.

Остале напомене: интерни број поступка: 1003/8; 

Остали непредвиђени радови на отклањању  
штета по разним ризицима и местима на 
водном подручју

300,000

По годинама: 

2014-300,000

Остали непредвиђени радови на отклањању  
штета по разним ризицима и местима на 
водном подручју

ОРН:

45259000    

46300,000 360,000

1.3.55 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Предвиђена је санација регулисаног корита Јовановачке реке са израдом берме. Регулисано корито је у Оперативном плану сектор М.7. деоница 
М.7.2..

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1742/1; 

Санација корита Јовановачке реке, деоница 
од мокрог прелаза до железничког моста
7,861,000

По годинама: 

2014-7,861,000

Санација корита Јовановачке реке, деоница 
од мокрог прелаза до железничког моста

ОРН:

45246000    

447,861,000 9,433,200

1.3.56 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Јавна набавка се спроводи ради реализације уговора бр. 489 од 28.02.2013.године закљученим са Компанијом „Дунав осигурање“. Поступак јавне 
набавке се покреће након добијања средстава превентиве од осигуравајућег друштва. На основу стања опреме на објектима, утврђује се 
приоритет о превентивном одржавању водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Начин утврђивања процењене вредности: на основу израде предмера радова са предрачуном за замену електро моторних прекидача, одржавању 
уљних упуштача и НН опреме у црпној станици „Каленића Ревеница“.

Остале напомене: интерни број поступка: 1004/3; 

Радови на замени електро моторних 
прекидача, одржавању уљних упуштача и НН 
опреме у црпној станици „Каленића 
Ревеница“ из средстава превентиве на 
основу
уговора са компанијом Дунав осигурање

633,470

По годинама: 

2014-633,470

Радови на замени електро моторних 
прекидача, одржавању уљних упуштача и НН 
опреме у црпној станици „Каленића 
Ревеница“ из средстава превентиве на 
основу
уговора са компанијом Дунав осигурање

ОРН:

45259000    

46633,470 760,164

1.3.57 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Предвиђена је санација постојећег регулисаног корита реке Нишаве кроз Димитровград које је оштећено вишегодишњим ерозивним дејством 
великих вода. Услед појаве нових великих вода могуће су негативне последице на регулисаном кориту које је у Оперативном плану сектор М.9. 
деоница М.9.6. објекат 1. и 2..

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1742/2; 

Санација регулисаног корита реке Нишаве 
кроз Димитровград са чишћењем корита од 
наноса Л=4,5км.

11,163,000

По годинама: 

2014-11,163,000

Санација регулисаног корита реке Нишаве 
кроз Димитровград са чишћењем корита од 
наноса Л=4,5км.

ОРН:

45246000    

4411,163,000 13,395,600

Страна 32 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.58 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Предвиђена је санација постојећег регулисаног корита реке Моравице у селу Левосоје од железничког моста до моста на ауто путу Ниш-Скопље. 
Оштећења на регулисаном кориту су настала услед поплава фебруар 2013.г.  Регулисано корито је у Оперативном плану сектор М.11. деоница 
М.11.4..

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1742/4; 

Санација регулисаног корита реке Моравице 
у Левосоју, од км 1+819 до км 3+086
5,896,000

По годинама: 

2014-5,896,000

Санација регулисаног корита реке Моравице 
у Левосоју, од км 1+819 до км 3+086

ОРН:

45246000    

445,896,000 7,075,200

1.3.59 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Јавна набавка се спроводи ради реализације уговора бр. 489 од 28.02.2013.године закљученим са Компанијом „Дунав осигурање“. Поступак јавне 
набавке се покреће након добијања средстава превентиве од осигуравајућег друштва. На основу стања опреме на објектима, утврђује се 
приоритет о превентивном одржавању водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Начин утврђивања процењене вредности: на основу израде предмера радова са предрачуном за ревизију ВН опреме у трафо станици „Косно Грло 
1“.

Остале напомене: интерни број поступка: 1004/4; 

Радови на ревизији ВН опреме у трафо 
станици „Косно Грло 1“ и испитивање, 
провера и подешавање  сензора заштите 
опреме црпне станице из средстава 
превентиве на основу
уговора са компанијом Дунав осигурање

213,500

По годинама: 

2014-213,500

Радови на ревизији ВН опреме у трафо 
станици „Косно Грло 1“ и испитивање, 
провера и подешавање  сензора заштите 
опреме црпне станице из средстава 
превентиве на основу
уговора са компанијом Дунав осигурање

ОРН:

45259000    

46213,500 256,200

1.3.60 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Јавна набавка се спроводи ради реализације уговора бр. 489 од 28.02.2013.године закљученим са Компанијом „Дунав осигурање“. Поступак јавне 
набавке се покреће након добијања средстава превентиве од осигуравајућег друштва. На основу стања опреме на објектима, утврђује се 
приоритет о превентивном одржавању водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Начин утврђивања процењене вредности: на основу израде предмера радова са предрачуном за превентивно одржавање ВН опреме у 
трансформаторским станицама „Дреновац“ и „Широка Бара“.

Остале напомене: интерни број поступка: 1004/5; 

Радови на превентивном одржавању ВН 
опреме у трансформаторским станицама 
„Дреновац“ и „Широка Бара“ из средстава 
превентиве на основу Уговора са
компанијом Дунав осигурање

370,500

По годинама: 

2014-370,500

Радови на превентивном одржавању ВН 
опреме у трансформаторским станицама 
„Дреновац“ и „Широка Бара“ из средстава 
превентиве на основу Уговора са
компанијом Дунав осигурање

ОРН:

45259000    

46370,500 444,600

1.3.61 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Предвиђена је санација постојећег регулисаног корита реке Рашке и Јошанице које је оштећено услед поплава у фебруару 2013.г.   Регулисано 
корито је у Оперативном плану сектор М.12. деоница М.12.10..

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1742/5; 

Санација реке Рашке и реке Јошанице у 
Новом Пазару
21,226,000

По годинама: 

2014-21,226,000

Санација реке Рашке и реке Јошанице у 
Новом Пазару

ОРН:

45246000    

4421,226,000 25,471,200

Страна 33 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.62 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Предвиђена је санација постојећег регулисаног корита реке Деспотовице у Горњем Милановцу. Регулисано корито је у Оперативном плану сектор 
М.13. деоница М.13.3.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1742/6; 

Санација рег. корита реке Деспотовице у 
Горњем Милановцу
6,525,000

По годинама: 

2014-6,525,000

Санација рег. корита реке Деспотовице у 
Горњем Милановцу

ОРН:

45246000    

446,525,000 7,830,000

1.3.63 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Стање опреме, инфраструктуре и самог објекта водозахвата у јако лошем стању. Потребна је хитна интервенција која између осталог 
подразумева: ремонт затварача темељног испуста, замена оштећеног цевовода у дужини од 15м,  радове на санацији горње бетонске плоче 
водозахвата и монтажа пењалица.

Начин утврђивања процењене вредности:  ѕџцвџцв

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1749/4; 

 Санационо ремонтни радови у 
водозахватној кули и тунелу брана Брестовац
2,839,800

По годинама: 

2014-2,839,800

 Санационо ремонтни радови у 
водозахватној кули и тунелу брана Брестовац

ОРН:

45246410    

402,839,800 3,407,760

1.3.64 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Редовна годишња замена засуна на кули водозахвата . Према динамици, предвиђено је сваке године заменити и ремонтовати по један засун .

Начин утврђивања процењене вредности: Укупна цена формира се на бази цена од претходних година које се увећавају за вредност трошкова живота за текућу годину.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-2112; 

Ремонт засуна на водозахватној кули Бране 
Барје
786,000

По годинама: 

2014-786,000

Ремонт засуна на водозахватној кули Бране 
Барје

ОРН:

65100000    

40786,000 943,200

1.3.65 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Потребно је најпре постојећи систем  за осматрања бране довести у функционално стање  а затим, у циљу даљег осавремењавања бране, 
реализовати систем за даљинску аквизицију и прикупљање података.

Начин утврђивања процењене вредности: Пројекат ће се реализовати према већ урађеној пројектној  документацији. Укупна цена формирана је на бази пројектантског предмера и 
предрачуна радова

Остале напомене: интерни број поступка: 07-2110; 

Брана Барје - Реализације пројекта система 
за даљинско осматрање бране
17,290,000

По годинама: 

2014-17,290,000

Брана Барје - Реализације пројекта система 
за даљинско осматрање бране

ОРН:

45246410    

4017,290,000 20,748,000

1.3.66 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Општим и Оперативним планом за заштиту од поплава предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/1; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.1.  деонице  М.1.1., 
М.1.2., М.1.3. и М.1.4.  у 2014. години.

17,440,043

По годинама: 

2014-17,440,043

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.1.  деонице  М.1.1., 
М.1.2., М.1.3. и М.1.4.  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

3917,440,043 20,928,052

Страна 34 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.67 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 .годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/2; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.2. деонице М.2.1.,  
М.2.2., и М.2.3. у 2014. години.

14,385,852

По годинама: 

2014-14,385,852

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.2. деонице М.2.1.,  
М.2.2., и М.2.3. у 2014. години.

ОРН:

45246410    

3914,385,852 17,263,022

1.3.68 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и  Оперативним планом за заштиту од поплава  за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/3; 

Редовно одржавање објеката за одбрану од 
поплава на сектору М.3. деонице М.3.1.,  
М.3.2. и М.3.3. и сектору М.4. деонице М.4.1. 
и М.4.2. према Оперативном плану одбране 
од поплава за 2014. годину у 2014. години.

34,481,540

По годинама: 

2014-34,481,540

Редовно одржавање објеката за одбрану од 
поплава на сектору М.3. деонице М.3.1.,  
М.3.2. и М.3.3. и сектору М.4. деонице М.4.1. 
и М.4.2. према Оперативном плану одбране 
од поплава за 2014. годину у 2014. години.

ОРН:

45246410    

3934,481,540 41,377,848

1.3.69 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава  за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/4; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.6. деонице М.6.1. и 
М.6.2. и сектору М.7. деонице М.7.1. и М.7.2.  
у 2014. години.

36,156,373

По годинама: 

2014-36,156,373

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.6. деонице М.6.1. и 
М.6.2. и сектору М.7. деонице М.7.1. и М.7.2.  
у 2014. години.

ОРН:

45246410    

3936,156,373 43,387,648

1.3.70 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и  Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/5; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.8.  деонице М.8.1. 
и  М.8.3  у 2014. години.

10,902,223

По годинама: 

2014-10,902,223

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.8.  деонице М.8.1. 
и  М.8.3  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

3910,902,223 13,082,668

Страна 35 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.71 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и  Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/6; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.9. деонице М.9.1.,  
М.9.2., М.9.5. и М.9.6.  у 2014. години.

16,427,841

По годинама: 

2014-16,427,841

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.9. деонице М.9.1.,  
М.9.2., М.9.5. и М.9.6.  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

3916,427,841 19,713,410

1.3.72 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и  Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/7; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.10. деонице 
М.10.2., М.10.6., М.10.8.,  М.10.10., М.10.11. и 
М.10.12.    у 2014. години.

14,439,135

По годинама: 

2014-14,439,135

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.10. деонице 
М.10.2., М.10.6., М.10.8.,  М.10.10., М.10.11. и 
М.10.12.    у 2014. години.

ОРН:

45246410    

3914,439,135 17,326,962

1.3.73 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и  Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/8; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.11. деонице 
М.11.1.,  М.11.2. и М.11.4.  у 2014. години.

6,835,012

По годинама: 

2014-6,835,012

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.11. деонице 
М.11.1.,  М.11.2. и М.11.4.  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

396,835,012 8,202,014

1.3.74 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и  Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/9; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.12. деонице 
М.12.1., М.12.3., М.12.4.,  М.12.6., М.12.7., 
М.12.8., М.12.9.,  М.12.10., М.12.11. и  
М.12.12.  у 2014. години.

10,218,015

По годинама: 

2014-10,218,015

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.12. деонице 
М.12.1., М.12.3., М.12.4.,  М.12.6., М.12.7., 
М.12.8., М.12.9.,  М.12.10., М.12.11. и  
М.12.12.  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

3910,218,015 12,261,618

Страна 36 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.75 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и  Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1744/10; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.13. деонице 
М.13.1., М.13.3., М.13.6.,  М.13.8. и М.13.9.  у 
2014. години.

10,852,375

По годинама: 

2014-10,852,375

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање 
водотокова на сектору М.13. деонице 
М.13.1., М.13.3., М.13.6.,  М.13.8. и М.13.9.  у 
2014. години.

ОРН:

45246410    

3910,852,375 13,022,850

1.3.76 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Редовно годишње сеизмичко осматрање бране.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: 1744/10-1; 

Сеизмичко осматрање бране бране Барје550,300

По годинама: 

2014-550,300

Сеизмичко осматрање бране бране Барје

ОРН:

45246410    

40550,300 660,360

1.3.77 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Затварач није у функцији и потребна је израда и уградња новог затварача.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-211; 

Израда и уградња табластог затварача на 
испусту бучнице бране Дивљана
626,840

По годинама: 

2014-626,840

Израда и уградња табластог затварача на 
испусту бучнице бране Дивљана

ОРН:

45246410    

40626,840 752,208

1.3.78 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Потребно је најпре постојећи систем  за осматрања бране довести у функционално стање у циљу даљег осавремењавања бране, реализовати 
систем за даљинску аквизицију и прикупљање података.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-2115; 

 Реализација дела пројекта иновације 
опреме за даљинско осматрање (прва  фаза 
радова) бране Ћелије

2,358,000

По годинама: 

2014-2,358,000

 Реализација дела пројекта иновације 
опреме за даљинско осматрање (прва  фаза 
радова) бране Ћелије

ОРН:

45246410    

402,358,000 2,829,600

1.3.79 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Општим и Оперативним планом за заштиту од поплава предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1745/1; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од ерозије и бујица на сектору М.1., 
М.2., М.3., М.4., М.6. и М.7.  у 2014. години.

9,670,723

По годинама: 

2014-9,670,723

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од ерозије и бујица на сектору М.1., 
М.2., М.3., М.4., М.6. и М.7.  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

399,670,723 11,604,868

Страна 37 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.80 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014  предвиђено  је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1745/2; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од ерозије и бујица на сектору М.8., 
М.9., М.10. и М.11.  у 2014. години.

15,335,236

По годинама: 

2014-15,335,236

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од ерозије и бујица на сектору М.8., 
М.9., М.10. и М.11.  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

3915,335,236 18,402,284

1.3.81 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: На рекама Драгуштица и Борачкој, потребно је инсталирати уређаје за континуално мерење водостаја –лимниграфске станице. Добијени подаци 
користиће се за потреба бране „Гружа“ тако и за потребе РХМЗа. Део опреме за лимниграфску станицу на реци „Драгуштица“ већ је испоручен у 
ранијем периоду те је потребно извршити докомпелтирање и уградњу опреме, док је за лимниграфску станицу на Борачкој реци, потребно 
извршити набавку и уградњу комплетне опреме.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-2114; 

Изградња  лимниграфских станица по 
постојећем пројекту и уградња затварача на 
цеви за биолошки минуимум Брана Гружа

1,729,500

По годинама: 

2014-1,729,500

Изградња  лимниграфских станица по 
постојећем пројекту и уградња затварача на 
цеви за биолошки минуимум Брана Гружа

ОРН:

45246410    

401,729,500 2,075,400

1.3.82 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплаваза 2014 предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1745/3; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од ерозије и бујица на сектору М.12. 
и М.13. у 2014. години.

9,670,723

По годинама: 

2014-9,670,723

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од ерозије и бујица на сектору М.12. 
и М.13. у 2014. години.

ОРН:

45246410    

399,670,723 11,604,868

1.3.83 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: На рекама Драгуштица и Борачкој, потребно је инсталирати уређаје за континуално мерење водостаја –лимниграфске станице. Добијени подаци 
користиће се за потреба бране „Гружа“ тако и за потребе РХМЗа.  Локацију и инсталитану опрему потребно  је заштитити од  неовлашћеног 
приступа , наношења штете и крађе. Утређењем приступног пута, омогућава се лакши приступ особља до локације а уређењем речног профила 
поуздано мерење.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-2113; 

Брана Гружа- Уређење локација 
лимниграфских станица
- Уређење речних мерних профила
- Израда ограде у појасу лимниграфских 
станица
- Санација приступних путева
- Набавка и уградња опреме за видео надзор

1,902,500

По годинама: 

2014-1,902,500

Брана Гружа- Уређење локација 
лимниграфских станица
- Уређење речних мерних профила
- Израда ограде у појасу лимниграфских 
станица
- Санација приступних путева
- Набавка и уградња опреме за видео надзор

ОРН:

45246410    

401,902,500 2,283,000

Страна 38 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.84 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014  предвиђено је редовно одржавање водних објеката

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/1; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.3.4. - 
брана "Спомен парк"  у 2014. години.

290,954

По годинама: 

2014-290,954

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.3.4. - 
брана "Спомен парк"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

39290,954 349,145

1.3.85 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/2; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.3.5. - 
брана "Нова Грошница"  у 2014. години.

2,655,090

По годинама: 

2014-2,655,090

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.3.5. - 
брана "Нова Грошница"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

392,655,090 3,186,108

1.3.86 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/3; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.5.1. - 
брана "Кудреч 1 и 2"  у 2014. години.

2,614,524

По годинама: 

2014-2,614,524

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.5.1. - 
брана "Кудреч 1 и 2"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

392,614,524 3,137,429

1.3.87 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/4; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.8.2. - 
брана "Бован"  у 2014

4,612,589

По годинама: 

2014-4,612,589

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.8.2. - 
брана "Бован"  у 2014

ОРН:

45246410    

394,612,589 5,535,107

1.3.88 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/5; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.9.3. - 
брана "Дивљана" у 2014. години.

599,638

По годинама: 

2014-599,638

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.9.3. - 
брана "Дивљана" у 2014. години.

ОРН:

45246410    

39599,638 719,566

Страна 39 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.89 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/6; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава на деоници М.10.1. - 
брана "Крајковац" у 2014. години.

3,546,899

По годинама: 

2014-3,546,899

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава на деоници М.10.1. - 
брана "Крајковац" у 2014. години.

ОРН:

45246410    

393,546,899 4,256,279

1.3.90 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/7; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.3. - 
брана "Растовница"  у 2014. години.

460,492

По годинама: 

2014-460,492

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.3. - 
брана "Растовница"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

39460,492 552,590

1.3.91 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/8; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.4. - 
брана "Бресница"  у 2014. години.

2,127,883

По годинама: 

2014-2,127,883

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.4. - 
брана "Бресница"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

392,127,883 2,553,460

1.3.92 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/9; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.5. - 
брана "Придворица"  у 2014. години.

2,858,850

По годинама: 

2014-2,858,850

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.5. - 
брана "Придворица"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

392,858,850 3,430,620

1.3.93 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/10; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.7. - 
брана "Брестовац"  у 2014. години.

4,650,672

По годинама: 

2014-4,650,672

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.7. - 
брана "Брестовац"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

394,650,672 5,580,806

Страна 40 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.94 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/11; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.9. - 
брана "Барје" у 2014. години.

5,137,262

По годинама: 

2014-5,137,262

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.10.9. - 
брана "Барје" у 2014. години.

ОРН:

45246410    

395,137,262 6,164,714

1.3.95 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/12; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава на деоници М.12.2. - 
брана "Ћелије"  у 2014. години.

4,186,545

По годинама: 

2014-4,186,545

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава на деоници М.12.2. - 
брана "Ћелије"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

394,186,545 5,023,854

1.3.96 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/13; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.12.5. - 
брана "Гружа"  у 2014. години.

1,619,602

По годинама: 

2014-1,619,602

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.12.5. - 
брана "Гружа"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

391,619,602 1,943,522

1.3.97 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/14; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.13.7. - 
брана "Голи Камен"  у 2014. години.

625,485

По годинама: 

2014-625,485

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.13.7. - 
брана "Голи Камен"  у 2014. години.

ОРН:

45246410    

39625,485 750,582

1.3.98 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/15; 

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.13.11. - 
брана "Врутци" у 2014. години.

3,517,217

По годинама: 

2014-3,517,217

Редовно одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава  на деоници М.13.11. - 
брана "Врутци" у 2014. години.

ОРН:

45246410    

393,517,217 4,220,660

Страна 41 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.99 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1747/1; тип набавке: оквирни споразум; 

Посебни радови  на редовном одржавању 
високих брана у 2014. години. (Бован М.8.2., 
Барје М.10.9., Ћелије М.12.2., Гружа М.12.5., 
Врутци М.13.11., Бресница М.10.4., 
Брестовац М.10.7., Крајковац М.10.1., 
Придворица М.10.5., Нова Грошница М.3.5., 
Кудреч 1 и Кудреч 2 М.5.1., Растовница 
М.10.3., Голи Камен М.13.7. и Спомен Парк 
М.3.4.)

4,600,000

По годинама: 

2014-4,600,000

Посебни радови  на редовном одржавању 
високих брана у 2014. години. (Бован М.8.2., 
Барје М.10.9., Ћелије М.12.2., Гружа М.12.5., 
Врутци М.13.11., Бресница М.10.4., 
Брестовац М.10.7., Крајковац М.10.1., 
Придворица М.10.5., Нова Грошница М.3.5., 
Кудреч 1 и Кудреч 2 М.5.1., Растовница 
М.10.3., Голи Камен М.13.7. и Спомен Парк 
М.3.4.)

ОРН:

45246410    

394,600,000 5,520,000

1.3.100 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1748/1; 

Техничко осматрање високих брана  према 
Оперативном плану одбране од поплава за 
2014. годину у 2014. години. (Бован М.8.2.,  
Ћелије М.12.2.,  Бресница М.10.4.,  
Крајковац М.10.1., Придворица М.10.5.,  
Растовница М.10.3., )

3,905,000

По годинама: 

2014-3,905,000

Техничко осматрање високих брана  према 
Оперативном плану одбране од поплава за 
2014. годину у 2014. години. (Бован М.8.2.,  
Ћелије М.12.2.,  Бресница М.10.4.,  
Крајковац М.10.1., Придворица М.10.5.,  
Растовница М.10.3., )

ОРН:

45246410    

393,905,000 4,686,000

1.3.101 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: На основу Генералног пројекта урађен је Главни пројекат реконструкције постојеће регулације (I прве фазе заштите града Свилајнца од поплава).

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност на основу предмера и предрачуна I прве фазе из Главног пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1741/1; 

Регулација реке Ресаве од улива у Велику 
Мораву до потока Бука
18,761,000

По годинама: 

2014-18,761,000

Регулација реке Ресаве од улива у Велику 
Мораву до потока Бука

ОРН:

45246000    

4318,761,000 18,761,000

1.3.102 5

2014

6

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Деоница предвиђена за регулацију је најуже градско језгро и налази се узводно од изведене регулације. Због неуређеног корита сваке године 
долази до изливања и плављења стамбених објеката. Набавка је планирана на осниву Програма пословања за 2014.годину као прва фаза.

Начин утврђивања процењене вредности: Укупна вредност за реализацију по Главном пројекту на који је издата грађевинска дозвола је око 100.000.000,00 динара. Укупна вредност је 
процењена на бази Предмера и Предрачуна радова из Главног пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1741/2; 

Регулација реке Моравице у Алексинцу од 
Пиварског моста до моста на путу за градско 
гробље од км. 2+370 до км. 3+100

14,939,000

По годинама: 

2014-14,939,000

Регулација реке Моравице у Алексинцу од 
Пиварског моста до моста на путу за градско 
гробље од км. 2+370 до км. 3+100

ОРН:

45246000    

4314,939,000 14,939,000

Страна 42 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.103 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1763/1; 

Наставак радова на сечи, вађењу пањева, 
измуљивању,  утовару и транспорту до 
депоније до 6км, на каналу „Ресавчина“ 
систем Кушиљево

2,861,000

По годинама: 

2014-2,861,000

Наставак радова на сечи, вађењу пањева, 
измуљивању,  утовару и транспорту до 
депоније до 6км, на каналу „Ресавчина“ 
систем Кушиљево

ОРН:

45246410    

422,861,000 3,433,200

1.3.104 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода, према Оперативном 
плану за 2014. (Сл. гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и 
елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - уградња високонапонске раставне склопке и високонапонског 
развода у доводној ћелији трафо станице "Косно Грло" на  мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 6.

Остале напомене: интерни број поступка: 1003/4; 

Инвестиционо одржавање електро опреме - 
уградња високонапонске раставне склопке и 
високонапонског развода у доводној ћелији 
трафо станице "Косно Грло"

392,688

По годинама: 

2014-392,688

Инвестиционо одржавање електро опреме - 
уградња високонапонске раставне склопке и 
високонапонског развода у доводној ћелији 
трафо станице "Косно Грло"

ОРН:

45311200    

42392,688 471,226

1.3.105 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови су предвиђени Главним пројектом за заштиту од ерозије и бујица на сливу Пусте реке (књига од 1-6). Циљ је заштита обале реке и заштита 
од поплава на горњем току слива Пусте реке.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је процењена на бази Предмера и предрачуна радова са ценама по позицијама из Главног пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1764/1; 

Биотехнички радови :
Израда преграде од двоструких плетера на 
сливу Јужне Мораве подслив Пуста река – 
Слив Пуста река до профила П15, у дужини 
од 68м`, подслив Вујановачка река у дужини 
од 10м`, подслив Магашка река у дужини од 
17м`

913,522

По годинама: 

2014-913,522

Биотехнички радови :
Израда преграде од двоструких плетера на 
сливу Јужне Мораве подслив Пуста река – 
Слив Пуста река до профила П15, у дужини 
од 68м`, подслив Вујановачка река у дужини 
од 10м`, подслив Магашка река у дужини од 
17м`

ОРН:

45246200    

45246400    

45913,522 1,096,226

Страна 43 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.106 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови су предвиђени Главним пројектом за заштиту од ерозије и бујица на сливу Пусте реке (књига од 1-6). Циљ је заштита обале река, смањење 
ерозије земљишта и заштита од поплава на горњем току слива Пусте реке.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је процењена на бази Предмера и предрачуна радова из Главног пројекта, из Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014г. , из 
ценовника ЈП Србијашуме и на основу извођачких цена.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1764/2; 

Биолошки радови: Пошумљавање чистина 
на сливу Јужне Мораве, подслив Пуста река, 
садницама црног бора на површини од 24ха, 
КО Магаш – Добра вода и Мрвеш.

3,264,150

По годинама: 

2014-3,264,150

Биолошки радови: Пошумљавање чистина 
на сливу Јужне Мораве, подслив Пуста река, 
садницама црног бора на површини од 24ха, 
КО Магаш – Добра вода и Мрвеш.

ОРН:

45246400    

453,264,150 3,916,980

1.3.107 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови су предвиђени Главним пројектом антиерозионих радова у сливу реке Ждраљице. Циљ је заштита обале река, смањење ерозије 
земљишта и заштита од поплава на горњем току слива реке Ждраљице.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је процењена на бази Предмера и предрачуна радова из Главног пројекта антиерозионих радова, из Програма пословања ЈВП 
Србијаводе за 2014.г. , из ценовника ЈП Србијашуме и на основу извођачких цена.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1764/3; 

Биолошки радови: Пошумљавање чистина 
на сливу Велике Мораве, подслив река 
Ждраљица, садницама црног бора на 
површини од 11,7ха, КО Ждраљица.

1,540,000

По годинама: 

2014-1,540,000

Биолошки радови: Пошумљавање чистина 
на сливу Велике Мораве, подслив река 
Ждраљица, садницама црног бора на 
површини од 11,7ха, КО Ждраљица.

ОРН:

45246400    

451,540,000 1,848,000

1.3.108 6

2014

7

2014

отворени 
поступак

11

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радови су предвиђени Синтезом Генералног пројекта уређења ерозионих и бујичних подручја. Циљ је заштита обале река, смањење ерозије 
земљишта и заштита од поплава на горњем току слива реке Расине.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је процењена на бази Предмера и предрачуна радова из Синтезе Генералног пројекта, из Програма пословања ЈВП Србијаводе за 
2014.г. , из ценовника ЈП Србијашуме и на основу извођачких цена.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1764/4; 

Биолошки радови: Пошумљавање чистина 
на сливу Западне Мораве, подслив река 
Ђетиња, садницама црног бора на површини 
од 11,7ха, узводно од акумулације „Врутци“.

1,590,400

По годинама: 

2014-1,590,400

Биолошки радови: Пошумљавање чистина 
на сливу Западне Мораве, подслив река 
Ђетиња, садницама црног бора на површини 
од 11,7ха, узводно од акумулације „Врутци“.

ОРН:

45246400    

451,590,400 1,908,480

1.3.109 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Општим и Оперативним планом за заштиту од поплава предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1762/1; 

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Велика Морава", 
хидромелиорационог система ВМ 1.  у 2014. 
години.

6,343,464

По годинама: 

2014-6,343,464

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Велика Морава", 
хидромелиорационог система ВМ 1.  у 2014. 
години.

ОРН:

45246410    

416,343,464 7,612,157

Страна 44 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.110 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1762/2; 

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Велика Морава", 
хидромелиорационог система ВМ 2. и ВМ 3. 
у 2014. години.

8,029,323

По годинама: 

2014-8,029,323

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Велика Морава", 
хидромелиорационог система ВМ 2. и ВМ 3. 
у 2014. години.

ОРН:

45246410    

418,029,323 9,635,188

1.3.111 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1762/3; 

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Велика Морава", 
хидромелиорационог система ВМ 4. и ВМ 5.  
у 2014. години.

10,526,550

По годинама: 

2014-10,526,550

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Велика Морава", 
хидромелиорационог система ВМ 4. и ВМ 5.  
у 2014. години.

ОРН:

45246410    

4110,526,550 12,667,860

1.3.112 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1762/4; 

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Велика Морава", 
хидромелиорационог система ВМ 6. у 2014. 
години.

11,982,000

По годинама: 

2014-11,982,000

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Велика Морава", 
хидромелиорационог система ВМ 6. у 2014. 
години.

ОРН:

45246410    

4111,982,000 14,378,400

1.3.113 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката..

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1762/5; 

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Западна Морава", 
хидромелиорационог система ЗМ 1.  у 2014. 
години.

3,503,832

По годинама: 

2014-3,503,832

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Западна Морава", 
хидромелиорационог система ЗМ 1.  у 2014. 
години.

ОРН:

45246410    

413,503,832 4,204,599

Страна 45 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.114 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1762/6; 

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Јужна Морава", 
хидромелиорационог система ЈМ 1. – ЈМ 4. у 
2014. години.

4,220,355

По годинама: 

2014-4,220,355

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Јужна Морава", 
хидромелиорационог система ЈМ 1. – ЈМ 4. у 
2014. години.

ОРН:

45246410    

414,220,355 5,064,426

1.3.115 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1762/7; 

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Нишава", 
хидромелиорационог система Н 1.  у 2014. 
години.

5,050,690

По годинама: 

2014-5,050,690

Редовно одржавање објеката за 
одводњавање у јавној својини  на 
мелирационом подручју "Нишава", 
хидромелиорационог система Н 1.  у 2014. 
години.

ОРН:

45246410    

415,050,690 6,060,828

1.3.116 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи у циљу реализације пилот пројекта наводњавања дела Неготинске низије од 1.100 ha, чија је прва етапа  I фазе од 400 ha 
изведена на основу „Главног пројекта хидросистема за наводњавање дела Неготинске низије коришћењем постојеће пумпне станице ИХП 
„Прахово“, пројектант ДД „Хидроинвест“ ДТД Нови Сад. На основу постојеће техничке документације потребно је изградити преосталих 700ha у 
другој етапи радова у циљу финализације пројекта и обезбеђења наводњавања на 1.100 ha у општини Неготин.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу израђеног предмера радова са предрачунским вредностима према Главном пројекту  и сагласношћу пројектанта на иновиране цене

Остале напомене: интерни број поступка: 1004/1; 

Изградња прве фазе друге етапе 
хидросистема за наводњавање дела 
Неготинске низије на 700 ha- анекс уговора 
са МПШВ-управа за пољ.земљиште

108,703,527

По годинама: 

2014-108,703,527

Изградња прве фазе друге етапе 
хидросистема за наводњавање дела 
Неготинске низије на 700 ha- анекс уговора 
са МПШВ-управа за пољ.земљиште

ОРН:

45232121    

47108,703,527 108,703,527

Страна 46 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.117 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена: Одлука о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, тако да је  инвеститор град Смедерево са средствима од 2.380.000,00 
динара а радове због суштинског значаја за водопривреду прате ЈВП "Србијаводе"

Разлог и оправданост набавке: Изградњом стубне трафо станице неопходне за функционисање црпне станице „Бадрика“ и повезивањем у систем за одводњавање решиће се 
проблем плављења обрадивог земљишта око 6.000 хектара, које обухвата села Радинац, Враново, Раља, Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница и 
Лугавчина, на подручју града Смедерева. ЈВП „Србијаводе“ је до 2012. Године инвестирало око 27 милиона динара у изградњу црпне станице 
„Бадрика“, која још увек није пуштена у рад јер не постоји трафо станица за прикључење на електродистрибутивну мрежу. Због поменутог значаја 
црпне станице „Бадрика“ за одводњавање пољопривредног земљишта у Смедереву, Градско веће града Смедерева донело је Закључак број 350-
147/2012-12 од 12.07.2012. године о учешћу у финансирању стубне трафо станице за потребе напајања електричном енергијом црпне станице 
„Бадрика“. Град Смедерево је у 2013. Години планирао средства у буџету на основу којих је потписан Споразум о заједничкој изградњи стубне 
трафо станице бр 1486 од  15.05.2013. године. Носилац права коришћења на катастарској парцели бр. 4073, уписаној у лист непокретности број 
619 КО Радинац, на којој се гради стубна трафо станица је ЈВП „Србијаводе“, којем су по основу Закона о водама дати на управљање и 
коришћење водни објекти и послови од општег интереса.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу израђеног предмера радова са процењеним предрачунским вредностима подручне електро дистрибуције ЕД „Морава“ за прикључење 
на мрежу

Остале напомене: интерни број поступка: 1003; 

Изградња стубне трафо станице 35/0,4 кВ 
160 кВА, са прикључним 35 кВ водом и 
напојног 0,4 кВ прикључка за црпну станицу 
„Бадрика“

2,380,000

По годинама: 

2014-2,380,000

Изградња стубне трафо станице 35/0,4 кВ 
160 кВА, са прикључним 35 кВ водом и 
напојног 0,4 кВ прикључка за црпну станицу 
„Бадрика“

ОРН:

45232221    

432,380,000 2,856,000

1.3.118 5

2014

6

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Због старости столарије неопходно је извршити комплетну замену неких прозора а неке је неопходно поправити.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/53-1; 

Столарски радови за ВПЦ "Сава- Дунав"300,000

По годинама: 

2014-300,000

Столарски радови за ВПЦ "Сава- Дунав"

ОРН:

45421000    

37300,000 360,000

1.3.119 7

2014

8

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Радове је потребно спровести ради поправке крова у Радној јединици у Неготину. Неопходно је ове радове извести из безбедоносних, 
здравствених и естетских разлога.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност радова је утврђена на основу анализе цена ове врсте услуга објављених у средствима јавног информисања.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/53-2; 

Радови на крову ВПЦ "Сава- Дунав"100,000

По годинама: 

2014-100,000

Радови на крову ВПЦ "Сава- Дунав"

ОРН:

45000000    

37100,000 120,000

1.3.120 5

2014

6

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Како је на згради Дирекције део фасаде отпао на стубу код улаза у гаражу, неопходно је извршити санацију.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/53-3; 

Радови на одржавању зграде Дирекције120,000

По годинама: 

2014-120,000

Радови на одржавању зграде Дирекције 37120,000 144,000

Страна 47 од 61Датум штампе: 24.04.2014



1.3.121 7

2014

8

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Поправка и кречење зидова у ВПЦ Сава Дунав – Радна јединица Неготин је неопходно због запрљаности зидова и из хигијенских разлога. Такође је 
потребно кречење спољних зидова- фасаде ради заштите од спољних утицаја. У центу за одбрану од поплава неопходно је кречење спољних 
зидова (спољних дрвених површина), ради заштите од спољних утицаја.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврдђена анализом тржишта имајући у виду цену за ту врсту услуга из претходних година од стране овлашћених 
понудђача (провера вршена телефонским путем и путем интернета).

Остале напомене: интерни број поступка: 435/53-4; 

Молерски радови за ВПЦ "Сава-Дунав"300,000

По годинама: 

2014-300,000

Молерски радови за ВПЦ "Сава-Дунав"

ОРН:

45442100    

37300,000 360,000

1.3.122 6

2014

7

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Кречење просторија у водопривредном центру у Нишу је планирано јер су просторије усељене 2007. године и од тада нису кречене. У 
међувремену је дошло до оштећења зидова услед изливања воде.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је утврђена према просечној цени фарбе у односу на површину и број радних сати неопходних за кречење површине. Провера цена 
извршена путем телефона и интернет страница.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/53-5; 

Молерски радови за ВПЦ "Морава"400,000

По годинама: 

2014-400,000

Молерски радови за ВПЦ "Морава"

ОРН:

45442110    

37400,000 480,000

1.3.123 4

2014

5

2014

отворени 
поступак

12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и  Оперативним планом за заштиту од поплава  за 2014. годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014.г.

Остале напомене: интерни број поступка: 07-1748/2; 

Техничко осматрање високих брана  према 
Оперативном плану одбране од поплава за 
2014. годину у 2014. години. ( Барје М.10.9.,  
Гружа М.12.5., Врутци М.13.11.,  Брестовац 
М.10.7., Нова Грошница М.3.5., Кудреч 1 и 
Кудреч 2 М.5.1., Голи Камен М.13.7. и 
Спомен Парк М.3.4.)

4,710,000

По годинама: 

2014-4,710,000

Техничко осматрање високих брана  према 
Оперативном плану одбране од поплава за 
2014. годину у 2014. години. ( Барје М.10.9.,  
Гружа М.12.5., Врутци М.13.11.,  Брестовац 
М.10.7., Нова Грошница М.3.5., Кудреч 1 и 
Кудреч 2 М.5.1., Голи Камен М.13.7. и 
Спомен Парк М.3.4.)

ОРН:

45246410    

394,710,000 5,652,000
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 Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 

вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  

по годинама)

Предмет набавке Основ за 

изузеће

покретања 

поступка

закључења 

уговора
Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења 

уговора

15,893,769

са ПДВ-ом

добра 1,535,731добра 1,535,731

2.1.1 5

2014

5

2014

7.1.2)1)) 6

2014

Напомена: Прдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапријед прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions, ), који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Предвиђено буџетом пројекта

Начин утврђивања процењене вредности: На основу буџета пројекта

Остале напомене: интерни број поступка: 435/20-2; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to 
contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Computer hardware for Field prospection - GPS 
device
636,549

По годинама: 

2014-636,549

Computer hardware for Field prospection - GPS 
device

ОРН:

30210000    

02636,549 636,549

2.1.2 5

2014

5

2014

7.1.2)1)) 7

2014

Напомена: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу 
„Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи према буџету пројекта, који је саставни део пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена буџетом и не може се мењати, оси у изузетним случајевима и тада са тражи сагласност.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/20-3; Образложење основаности: Набавка је 
финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to 
contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године; 

Computer software for Field prospection - GPS 
GIS software
173,604

По годинама: 

2014-173,604

Computer software for Field prospection - GPS 
GIS software

ОРН:

48000000    

02173,604 173,604
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2.1.3 4

2014

4

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка по потреби  алата, браве, цилиндри, сијалице, стартери, пригушнице, утичнице, сифони, вирбле, вентили, панцир црева, пловци и звона, 
типлови и шрафофска роба, силикон, телефонски и струјни каблови и други потрошни материјал

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и провером потрошње из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 435/23-2; Образложење основаности: Годишњи износ је мањи од 400.000,00 динара; 

Алати инвентар, резервни делови300,000

По годинама: 

2014-300,000

Алати инвентар, резервни делови

ОРН:

31224810    

44165000    

44192200    

44320000    

44411100    

44500000    

05300,000 360,000

2.1.4 5

2014

5

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Према акту о процени ризика потребно је набавити одрђену количину личних заштитних средстава за запослене, резервни садржај за апотеку тип 
1 и тип 2, набавка противпозарних апарата за црпне станице, кутије са песком, замена апарата старијих од 20 година и замену према потреби 
остале против пожарне опреме (хидранти, црева, јављачи и итд.)

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова

Остале напомене: интерни број поступка: 435/24; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је мања од 400.000,00 динара; 

Заштитна и противпожарна радна одећа и 
материјал
250,000

По годинама: 

2014-250,000

Заштитна и противпожарна радна одећа и 
материјал

ОРН:

18143000    

44480000    

06250,000 300,000

2.1.5 5

2014

6

2014

39.2. 3

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи сваке године за одређени број аутомобила, имајући у виду законске одредбе из безбедности у саобраћају и ограничена 
финансијска средства.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је утврђена на основу анализе цена уговора из претходне године као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/25; Образложење основаности: Годишњи износ је мањи од 400.000,00 динара; 

Гуме175,578

По годинама: 

2014-175,578

Гуме

ОРН:

34351100    

07175,578 210,694

услуге 14,358,038услуге 14,358,038
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2.2.1 4

2014

4

2014

7.1.2)1)) 5

2014

Напомена: Прдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Набавка је утврђена буџетом пројекта

Начин утврђивања процењене вредности: Процењана вредност је утврђена приликом дефинисања пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/40-1; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Обука запослених за GIS (Participation fee for 
Advanced training for GIS for employees for SV)
950,000

По годинама: 

2014-950,000

Обука запослених за GIS (Participation fee for 
Advanced training for GIS for employees for SV)

ОРН:

80533200    

23950,000 950,000

2.2.2 5

2014

6

2014

7.1.2)1)) 9

2014

Напомена: Прдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: У 2014. години је планиран завршетак пројекта. Буџетом су предвиђена средства ревизије пројекта, чији је циљ да изврши контролу трошења 
средстава у складу са одобреним буџетом.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је дефинисана буџетом и у складу је са трошковима (признатим) за такву врсту услуге.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/45; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Ревизија пројекта (Auditing costs) за пројекат 
'Through Geographic Information System 
Towards Better Cross-Border Flood Risk 
Management in the Lim River Basin'

463,000

По годинама: 

2014-463,000

Ревизија пројекта (Auditing costs) за пројекат 
'Through Geographic Information System 
Towards Better Cross-Border Flood Risk 
Management in the Lim River Basin'

ОРН:

79210000    

28463,000 463,000

2.2.3 5

2014

5

2014

7.1.2)1)) 5

2014

Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Набавка је планирана буџетом пројекта (предвиђени су  семинари на којима је  потребно за учеснике обезбедити исхрану и напитке у паузама).

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је дефинисана буџетом пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/49-1; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Улуге обезбеђења исхране и напитака за 
учеснике семинара (Costs of meals and 
refreshment for Promotion Workshops' 
participants ) за пројекат 'Through Geographic 
Information System Towards Better Cross-
Border Flood Risk Management in the Lim 
River Basin'

173,600

По годинама: 

2014-173,600

Улуге обезбеђења исхране и напитака за 
учеснике семинара (Costs of meals and 
refreshment for Promotion Workshops' 
participants ) за пројекат 'Through Geographic 
Information System Towards Better Cross-
Border Flood Risk Management in the Lim 
River Basin'

ОРН:

55300000    

55400000    

33173,600 173,600
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Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране 
од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Набавка је дефинисана буџетом пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена буџетом пројекта на основу трошкова за сличну врсту услуга.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/49-2; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Услуга смештаја и исхране за учеснике 
завршног семинара (Costs of accommodation 
and meals for participants of the Closing 
Workshop ) за пројекат 'Through Geographic 
Information System Towards Better Cross-
Border Flood Risk Management in the Lim 
River Basin'

1,157,350

По годинама: 

2014-1,157,350

Услуга смештаја и исхране за учеснике 
завршног семинара (Costs of accommodation 
and meals for participants of the Closing 
Workshop ) за пројекат 'Through Geographic 
Information System Towards Better Cross-
Border Flood Risk Management in the Lim 
River Basin'

ОРН:

55110000    

55300000    

331,157,350 1,157,350

2.2.5 5

2014

5

2014

7.1.2)1)) 5

2014

Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Трошкови су предвиђени буџетом пројекта, који је саставни део уговора.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је утврђена на бази процене такве врсте трошкова који признаје ЕУ.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/46-3; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Консултантски трошкови везани за пројекат 
(Consultance fee for Field prospection 
Consultant) - 'Through Geographic Information 
System Towards Better Cross-Border Flood 
Risk Management in the Lim River Basin'

1,666,600

По годинама: 

2014-1,666,600

Консултантски трошкови везани за пројекат 
(Consultance fee for Field prospection 
Consultant) - 'Through Geographic Information 
System Towards Better Cross-Border Flood 
Risk Management in the Lim River Basin'

ОРН:

71510000    

291,666,600 1,666,600
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Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Набавка је предвиђена буџетом пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је одређена на основу трошкова сличних услуга.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/46-4; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Консултантске услуге везанње за евалуацију 
пројекта (Evaluation costs) -'Through 
Geographic Information System Towards Better 
Cross-Border Flood Risk Management in the 
Lim River Basin'

555,533

По годинама: 

2014-555,533

Консултантске услуге везанње за евалуацију 
пројекта (Evaluation costs) -'Through 
Geographic Information System Towards Better 
Cross-Border Flood Risk Management in the 
Lim River Basin'

ОРН:

79411100    

29555,533 555,533
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Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Набавка је предвиђена буџетом пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је утврђена буџетом пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/46-5; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Консултантске услуге везане за узраду мапа 
(Consultance fee for Map Developers )
1,805,483

По годинама: 

2014-1,805,483

Консултантске услуге везане за узраду мапа 
(Consultance fee for Map Developers )

ОРН:

72260000    

291,805,483 1,805,483
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Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране 
од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Набавка је предвиђена буџетом пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је утврђена према буџету пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/46-6; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Услуге програмирања за геопортал 
(Programming for Geoportal)
1,736,042

По годинама: 

2014-1,736,042

Услуге програмирања за геопортал 
(Programming for Geoportal)

ОРН:

72212000    

291,736,042 1,736,042
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Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: За учеснике семинара потребно је штампати радни материјал.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је утврђена на основу процене потребног материјала за предвиђен број  учесника.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-1; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Штампарске услуге материјала за обуку 
(Working material for all trainings', workshops', 
meetings' participants and other stakeholders )

231,475

По годинама: 

2014-231,475

Штампарске услуге материјала за обуку 
(Working material for all trainings', workshops', 
meetings' participants and other stakeholders )

ОРН:

79810000    

30231,475 231,475

2.2.10 4

2014

4

2014

7.1.2)1)) 4

2014

Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Набавка је предвиђена буџетом пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Услуга је планирана на основу трошкова сличних услуга у пројектима.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-2; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Услуге штампања мапа (Map Developing 
meeting costs)
34,721

По годинама: 

2014-34,721

Услуге штампања мапа (Map Developing 
meeting costs)

ОРН:

79810000    

3034,721 34,721
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Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Набавке је предвиђена буџетом пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је утврђена на основу буџета пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-3; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Штампарске услуге (Roll-ups for SV and local 
authorities)
115,736

По годинама: 

2014-115,736

Штампарске услуге (Roll-ups for SV and local 
authorities)

ОРН:

79800000    

30115,736 115,736
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Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Током курсева , семинара и слично потребни су панои који обележавају догађај.

Начин утврђивања процењене вредности: Набавка је предвиђена на основу процене коштања сличних услуга.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-4; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Штампање рекламних паноа (Advertising 
canvas)
28,934

По годинама: 

2014-28,934

Штампање рекламних паноа (Advertising 
canvas)

ОРН:

79800000    

3028,934 28,934

2.2.13 4

2014

4

2014

7.1.2)1)) 4

2014

Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице

Разлог и оправданост набавке: За учеснике семинара је потребан промотивни материјал који има ознаку пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: Буџетом пројекта су предвиђена средства за учеснике семинара.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-5; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Израда промотивног материјала са логом 
пројекта (Promotional material (folders, blocks, 
pencils, etc)

925,889

По годинама: 

2014-925,889

Израда промотивног материјала са логом 
пројекта (Promotional material (folders, blocks, 
pencils, etc)

ОРН:

79800000    

30925,889 925,889

2.2.14 4

2014

5

2014

7.1.2)1)) 6

2014

Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Пројектом су дефинисане и мапе плавних подручја, као и њихово штампање.

Начин утврђивања процењене вредности: Према пројекту.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-6; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Услуге штампања брошура са мапама 
плавних подручја (Brochures with maps of 
flooding areas - printing costs)

208,325

По годинама: 

2014-208,325

Услуге штампања брошура са мапама 
плавних подручја (Brochures with maps of 
flooding areas - printing costs)

ОРН:

79800000    

30208,325 208,325

Страна 55 од 61Датум штампе: 24.04.2014



2.2.15 4

2014

4

2014

7.1.2)1)) 5

2014

Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Пројектом је предвиђено штампање водича (упутства) за коришћење Геопортала

Начин утврђивања процењене вредности: На основу буџета пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-7; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Штампање водича за Геопортал (Geoportal 
Usage Guide - printing costs)
260,406

По годинама: 

2014-260,406

Штампање водича за Геопортал (Geoportal 
Usage Guide - printing costs)

ОРН:

79800000    

30260,406 260,406

2.2.16 5

2014

5

2014

7.1.2)1)) 5

2014

Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions), који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Пројектом је предвиђено да се брошуре штампају и деле полазницима и осталим корисницима.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу буџета.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-8; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Брошуре за пројекат- штампање (Brochures 
for faculties - printing costs)
231,472

По годинама: 

2014-231,472

Брошуре за пројекат- штампање (Brochures 
for faculties - printing costs)

ОРН:

79810000    

30231,472 231,472

2.2.17 5

2014

5

2014

7.1.2)1)) 5

2014

Напомена: Прeдвиђена набавка се врши из фондова ЕУ.  Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали 
новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су 
први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical 
Guide to contract procedures for EC external actions,  који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ 
финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.

Разлог и оправданост набавке: Набавка је планирана буџетом пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу буџета пројекта.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-9; Образложење основаности: Набавка је  финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а 
спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.; 

Штампање брошура о пројекту за компаније 
(Brochures for companies - printing costs)
231,472

По годинама: 

2014-231,472

Штампање брошура о пројекту за компаније 
(Brochures for companies - printing costs)

ОРН:

79810000    

30231,472 231,472

2.2.18 4

2014

4

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка се обавља у складу са позитивним прописима у области заштите од пожара (прегледи противпожарних апарата, хидраната, паник 
светиљки, јављача пожара, испитивање микроклиме и осветљења)

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и из фактура претходних обављених прегледа

Остале напомене: интерни број поступка: 435/38; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је мања од 400.000 динара; 

Обавезни  прегледи у пословним 
просторијама и обавезе противпожарне 
заштите)

215,000

По годинама: 

2014-215,000

Обавезни  прегледи у пословним 
просторијама и обавезе противпожарне 
заштите)

ОРН:

71317200    

21215,000 258,000

Страна 56 од 61Датум штампе: 24.04.2014



2.2.19 5

2014

5

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Шестомесечни сервис UPS уређаја од стране овлашћеног сервиса за потребе Дирекције ЈВП

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је приказана имајући у виду цену за ту врсту услуге из претходних година од стране овлашћених понуђача (провера вршена 
путем интернета и телефонским путем)

Остале напомене: интерни број поступка: 435/34-2; Образложење основаности: Процењена вредност за ову врсту услуге је мања од 400.000 динара; 

Сервисирање UPS уређаја (резервно 
напајање у случају нестанка струје)
100,000

По годинама: 

2014-100,000

Сервисирање UPS уређаја (резервно 
напајање у случају нестанка струје)

ОРН:

50000000    

17100,000 120,000

2.2.20 4

2014

4

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Одржавање лифта (месечно одржавање и редован годишњи преглед лифта)

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је приказана имајући у виду цену за ту врсту услуге из претходних година од стране овлашћених понуђача (провера вршена 
путем интернета и телефонским путем)

Остале напомене: интерни број поступка: 435/34-3; Образложење основаности: Процењена вредност за такву врсту услуге је нижа од  400.000 динара; 

Одржавање лифта120,000

По годинама: 

2014-120,000

Одржавање лифта

ОРН:

50750000    

17120,000 144,000

2.2.21 5

2014

6

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Консултантска услуга је  потребна  због сложености поступка појединих јавних набавки, посебно за оне набавке где предузеће нема стручне 
кадрове и знања из претходних година: услуге фиксне и мобилне телефоније, ел.енергија, поједине врсте радова и сл.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је утврђена на основу процена за сличну врсту услуга, а имајући у виду ограничене финансијске могућности предузећа.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/46-1; Образложење основаности: Процењена вредност набавке на годишњем нивоу је мања од 400.000 динара; 

Консултанске услуге  - стручна помоћ у 
поступку јавних набавки
240,000

По годинама: 

2014-240,000

Консултанске услуге  - стручна помоћ у 
поступку јавних набавки

ОРН:

79418000    

29240,000 288,000

2.2.22 7

2014

8

2014

39.2. 9

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У скаду са изменама Закона о порезу на имовину потребно је извршити процену фер вредности некретнина  за које постоји обавеза плаћања 
пореза.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу понуда више овлашћених судских проценитеља.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/46-2; Образложење основаности: Планирана вредност набавке је на годишњем нивоу мања од 400.000 динара; 

Услуге овлашћеног стручног проценитеља150,000

По годинама: 

2014-150,000

Услуге овлашћеног стручног проценитеља

ОРН:

    

29150,000 180,000

2.2.23 4

2014

5

2014

39.2. 7

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Знање енглеског и стално усавршавање за запослене је потребно због све већег броја међународних пројеката у којима предузеће учествује, као и 
због праћења директива ЕУ из области вода и осталих прописа везаних за делатност.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вреност је утврђена на основу финансијске могућности предузећа и истраживања за цену овакве врсте услуга.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/43; Образложење основаности: Процењена вредност је на годишњем нивоу мања од 400.000 динара; 

Стручно усавршавање енглеског језика за 
запослене који раде на имплементацији 
директива  Европске Уније

320,000

По годинама: 

2014-320,000

Стручно усавршавање енглеског језика за 
запослене који раде на имплементацији 
директива  Европске Уније

ОРН:

80580000    

26320,000 384,000

Страна 57 од 61Датум штампе: 24.04.2014



2.2.24 8

2014

9

2014

39.2. 4

2015

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: На основу Закона о рачуноводству -  неопходно је вршење ревизије финансијских извештаја.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу процењене вредности из претходних година и понуда више ревизорских фирми.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/41-1; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је мања од 400.000 динара.; 

Услуге рачуноводствене ревизије200,000

По годинама: 

2014-200,000

Услуге рачуноводствене ревизије

ОРН:

79212000    

24200,000 240,000

2.2.25 7

2014

8

2014

39.2. 8

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: На основу сазнања о најављеним изменама законске регулативе намеће се потреба за планирањем овекве врсте услуга.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу набвки ове вресте услуга у претходној години.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/41-2; Образложење основаности: Процењена вредност услуге је на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара; 

Услуге ванредне рачуноводствене ревизије120,000

По годинама: 

2014-120,000

Услуге ванредне рачуноводствене ревизије

ОРН:

79212000    

24120,000 144,000

2.2.26 4

2014

5

2014

39.2. 5

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Одржавање електро  инсталација, неопходно је ради безбедности запослених и функционисања рада.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је приказана имајући у виду цену за ту врсту услуге из претходних година од стране овлашћених понуђача (провера вршена 
путем интернета и телефонским путем)

Остале напомене: интерни број поступка: 435/35-1; Образложење основаности: Набавка је за такву врсту услуге на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара; 

Услуге одржавања зграде и инсталација -
Одржавање електричних инсталација  
Морава и Дирекција и Сава

300,000

По годинама: 

2014-300,000

Услуге одржавања зграде и инсталација -
Одржавање електричних инсталација  
Морава и Дирекција и Сава

ОРН:

50711000    

18300,000 360,000

2.2.27 9

2014

9

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Редовно одржавање централног грејања у пословним просторијама ВПЦ „Сава-Дунав“ укључујући и радне јединице, потребно је ради правилног 
функционисања система за грејање пре свега у зимском периоду, како би се запосленима омогућио рад под условима који су уобичајени у зимским 
месецима.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност услуга у овом износу је приказана на основу анализе цена услуга (поправке и анализе) радњи и предузећа који пружају ову врсту услуга, 
као и износ који је за ове услуге трошено на годишњем нивоу.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/35-2; Образложење основаности: Процењена вредност за ову врсту набавке је нижа од 400.000 динара на годишњем 
нивоу.; 

Услуге одржавања централног грејања100,000

По годинама: 

2014-100,000

Услуге одржавања централног грејања

ОРН:

50720000    

18100,000 120,000
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2.2.28 4

2014

4

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У случају квара  ледомата, фрижидера и машина за суђе, шпорета  потребно је извршити одговарајуће поправке.  Редовно одржавање ових 
уређаја је неопходно због њиховог правилног функционисања.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена анализом тржишта (путем интернета) увидом у цене различитих радњи и предузећа чија је делатност пружање 
ове врсте услуга, рачунајући и пораст цена ових услуга на тржишту (раст цена на мало), као и  износ који је за ове услуге трошено на годишњем 
нивоу.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/34-6; Образложење основаности: Процењена вредност набавке за овакву врсту услуга на годишњем нивоу је мања од 
400.000 динара; 

Сервисирање ледомата, фрижидера и 
машина за судове,шпорета и других апарата
150,000

По годинама: 

2014-150,000

Сервисирање ледомата, фрижидера и 
машина за судове,шпорета и других апарата

ОРН:

50730000    

50800000    

17150,000 180,000

2.2.29 4

2014

5

2014

39.2. 5

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Ефикасније је штампање коверата са неопходним подацима.

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је утврђена на основу претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/47-10; Образложење основаности: Процењена вредност ове врсте услуга је мања од 400.000 динара; 

Услуга  штампања коверата за експедицију 
решења за 2014. годину
200,000

По годинама: 

2014-200,000

Услуга  штампања коверата за експедицију 
решења за 2014. годину

ОРН:

79800000    

30200,000 240,000

2.2.30 4

2014

5

2014

39.2. 8

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Према уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, инвеститор односно заступник инвеститора за 
реализацију пројекта је дужан да одреди једног или више 
координатора за израду пројекта и једног или више координатора за извођење радова

Начин утврђивања процењене вредности: Према правилнику о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања
стручнoг испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора
за извођење радова

Остале напомене: интерни број поступка: 435/43-1; Образложење основаности: Набавка је на годишњем нивоу мања од 400.000 динара; 

Стручно усавршавање - обука и полагање 
испита за обављање послова координатора 
за извођење радова

50,000

По годинама: 

2014-50,000

Стручно усавршавање - обука и полагање 
испита за обављање послова координатора 
за извођење радова

ОРН:

80000000    

2650,000 60,000

2.2.31 4

2014

4

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Да би се успешно спроводиле одредбе нових закона (као и измене и допуне постојећих) у области финансија, права, грађевине и осталих области 
потребно је посећивати одговарајуће семинаре где ће се детаљно објаснити примена законских одредби.

Начин утврђивања процењене вредности: На бази искуства из претходних година за котизације.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/40-2; Образложење основаности: Планирани износ је на годишњем нивоу мањи од 400.000 динара; 

Котизација за семинаре390,000

По годинама: 

2014-390,000

Котизација за семинаре

ОРН:

79000000    

23390,000 468,000
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2.2.32 4

2014

4

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: За посете сајмовима грађевинарства, екологије ио сл.  потребна је набавка авио карата.

Начин утврђивања процењене вредности: На основу упита телефоном агенција које продају авио карте, као и са сајтова.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/37-1; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је мања од 400.000 динара; 

Услуге куповине авио карата200,000

По годинама: 

2014-200,000

Услуге куповине авио карата

ОРН:

60400000    

20200,000 240,000

2.2.33 4

2014

5

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка је потребна у случају квара рачунара, монитора, штампача, скенера и плотера.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је одређена на основу цена услуга из претходних година и учесталости квара рачунарске опреме.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/34-7; Образложење основаности: Набавка је на годишњем нивоу  мања од 400.000 динара; 

Одржавање и поправка рачунарске опреме350,000

По годинама: 

2014-350,000

Одржавање и поправка рачунарске опреме 17350,000 420,000

2.2.34 5

2014

6

2014

39.2. 6

2016

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Набавка је потребна ради бољег домета и квалитета слике телевизијских канала.

Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и фактура из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 435/31-2; Образложење основаности: Процењена вредност набавке је мања од 400.000 динара; 

Услуге кабловске/сателитске телевизије за 
ЈВП "Србијаводе"
234,500

По годинама: 

2014-83,500

2015-105,000

2016-46,000

Услуге кабловске/сателитске телевизије за 
ЈВП "Србијаводе"

ОРН:

92224000    

1483,500 100,200

2.2.35 4

2014

5

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: ЈВП „Србијаводе“ је на захтев Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине - Одељење за европске интеграције и међународну 
сарадњу у области животне средине номиновало представнике за Преговарачку групу бр. 27  (Преговарачка група за животну средину) у којој ће 
активно учествовати. Запослени из ЈВП „Србијаводе“ који су одређени да учествују у склопу подгрупе за Директиву о поплавама процењују  да ће 
обизорм на досадашњу динамику бити одржано најмање 20 састанака како би Ребулика Србија била спремана да о важним питањима из ове 
области раговара у Брислу (новембар, 2014).

Начин утврђивања процењене вредности: На основу упита за цену овакве врсте услуга (телефонским путем и путем интернета)

Остале напомене: интерни број поступка: 435/52; Образложење основаности: Процењена вредност је мања од 400.000 динара; 

Услуге превођења90,000

По годинама: 

2014-90,000

Услуге превођења

ОРН:

79540000    

3690,000 108,000

2.2.36 4

2014

4

2014

39.2. 12

2014

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: За одређена радна места обавезан је санитарни преглед и важећа санитарна књижица

Начин утврђивања процењене вредности: На бази искуства и потреба претходног периода

Остале напомене: интерни број поступка: 435/42; Образложење основаности: Процењена вредност; 

Санитарни- обавезни прегледи радника52,500

По годинама: 

2014-52,500

Санитарни- обавезни прегледи радника

ОРН:

85100000    

2552,500 63,000
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Место и датум:

М.П.

Одговорно лице:

Горан Пузовић
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