
План набавки за 2019. годину 
Историјски архив Пожаревац

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2019. годину 19.02.2019
Измена број: 1 01.08.2019

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

2.824.091

са ПДВ-ом

2019 2.824.091

добра 665.000

1.1.1 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног и законитог обављања основне делатности наручиоца: смештај, чување и заштита архивске грађе као 
културног добра, у архивском депоу Историјског архива Пожаревац
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора о истоврсној набавци у претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 1.1.1Д-2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу 
о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца, број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године, наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019.  и 
Уговору са Министарством културе и информисања РС и Решења о преносу средстава 451-04-3179/2019-02  од 15.05.2019.  и на основу тога Закључка Градског већа Града Пожаревца 
број 09-06-121/2019-20 од 29. јула 2019. године,  одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива 
Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 1039/2.

Архивске полице за смештај архивске 
грађе - стандардне
665.000

По годинама: 
2019-665.000

Архивске полице за смештај архивске 
грађе - стандардне

ОРН:
39131100    

51221265.000 78.000
512212275.000 330.000

512212325.000 390.000

услуге 909.091

1.2.1 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Публиковањем архивске културне баштине пропагира се значај и развија одговарајући однос према овој врсти културних добара, као и према 
архиву као институцији која та добра штити, чува, чубликује и ствара услове за њено коришћење. Објављивањем архивских докумената даје се 
допринос развоју културе и развоју међуархивске и међународне сарадње. Стога се у оквиру ове набавке планира публиковање наслова из 
завичајне историје, традиције и културе (посебна издања), изложбених каталога, монографских публикација, научно-обавештајних средстава о 
архивској грађи, зборника докумената, међународног стручног часописа "Записи", у издању ИАП, све у складу са Програмом рада и Финансисјским 
планом Историјског архива Пожаревац за 2019. годину.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора за предметне услуге штампања у претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у овој области.
интерни број поступка: 1.2.1У - 2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање  књига, монографија, каталога и 
публикација
909.091

По годинама: 
2019-909.091

Штампање  књига, монографија, каталога и 
публикација

ОРН:
79820000    

423413909.091 1.000.000

Страна 1 од 22Датум штампе: 02.08.2019



радови 1.250.000

1.3.1 6
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

-
Набавка је неопходна ради обезбеђења и санације дела крова и замене олука на објекту архивског депоа Историјског архива Пожаревац, и то 
"Стара касарна - павиљон 4", у коме се чува и штити архивска грађа као културно добро.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу испитивања тржишта у области предмета набавке, а сагласно чл. 64. Закона о јавним 
набавкама.
интерни број поступка: 1.3.1Д-2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Санација дела крова и замена олука на 
згради архивског депоа, објекат "Стара 
касарна - павиљон 4":

1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Санација дела крова и замена олука на 
згради архивског депоа, објекат "Стара 
касарна - павиљон 4":

ОРН:
45261320    
45261900    

45443000    

4251141.250.000 1.500.000
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

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

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

5.669.753

са ПДВ-ом

2019 5.669.753

добра 1.715.167добра 1.650.167

2.1.1 4
2019

4
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања пословања наручиоца, које се у конкретном случају исказује кроз потребу обезбеђивања 
канцеларијског потрошног материјала и средстава за свакодневни рад запослених код наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена истоврсних набавки у претходне три године, као и испитивањем тржишта у 
промету истоврсних набавцки, сходно  чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.1.Д-2018; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Административни/канцеларијски материјал129.167

По годинама: 
2019-129.167

Административни/канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    

426111129.167 155.000

2.1.2 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног пословања наручиоца, које се у конкретном случају исказује кроз потребу континуираног праћења законских 
и подзаконских прописа објављених у Службеном гласилу СРС и другим релевантним стручним часописима и издањима.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена предметних добара, а према уговорима из претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.2Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Материјал за образовање запослених - 
стручна литература за редовне потребе 
запослених (Службени гласник, Буџетско 
рачуноводство, Правни саветник, лист "Реч 
народа", нови наслови из области историје, 
архивистике и културе за архивску 
библиотеку)

129.167

По годинама: 
2019-129.167

Материјал за образовање запослених - 
стручна литература за редовне потребе 
запослених (Службени гласник, Буџетско 
рачуноводство, Правни саветник, лист "Реч 
народа", нови наслови из области историје, 
архивистике и културе за архивску 
библиотеку)

ОРН:
22200000    

426311129.167 155.000
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2.1.3 2
2019

3
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна у циљу реализовања основне делатности наручиоца: Школа архивистике -едукација стваралаца архивске грађе и 
регистратурског материјала, промотивних дана архива, пројектних, изложбених активности, сарадње са образовним установама, културно-
просветна и информтивна делатности Архива.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора исте врсте у претходне три године као и испитивањем тржишта у 
складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.3Д.2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Материјал за образовање, културу и спорт 
(коверте, изложбени постери, изложбена 
архивск адокумента, пвц фолије, позивнице, 
постери,фасцикле и друго)

253.250

По годинама: 
2019-253.250

Материјал за образовање, културу и спорт 
(коверте, изложбени постери, изложбена 
архивск адокумента, пвц фолије, позивнице, 
постери,фасцикле и друго)

ОРН:
22300000    
22900000    

426621219.917 263.900
42662133.333 40.000

2.1.4 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности наручиоца, у смислу обезбеђивања горива и мазива за два службена 
аутомобила наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора исте врсте у претходне три године, односно испитвањем тржишта у 
складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.4Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Материјал за саобраћај (бензин за службене 
аутомобиле)
79.166

По годинама: 
2019-79.166

Материјал за саобраћај (бензин за службене 
аутомобиле)

ОРН:
09132000    
09132100    

42641170.833 85.000
4264118.333 10.000

2.1.5 3
2019

4
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради редовног одржавања хигијене у радним просторијама управног дела и архивског депоа наручиоца, у којима се обавља 
основна делатност као и чување архивске грађе, њено одржавање и чишћење грађе смештене у архивским полицама, а све у функцији редовног и 
квалитетног обављања основне делатности Историјског архива Пожаревац као наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе потрошње и цена ове врсте добара према уговорима из претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.5Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Материјал за одржавање хигијене радног 
простора наручиоца
50.000

По годинама: 
2019-50.000

Материјал за одржавање хигијене радног 
простора наручиоца

ОРН:
39830000    

42681250.000 60.000
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2.1.6 8
2019

8
2019

39.2. 10
2019

-
Набавку је неоходно спровести ради обезбеђивања третмана архивске грађе парама формалдехида у циљу њене техничке заштите, дезинфекције 
и дезинсекције, на који се начин реализује један сегмент основне делатности Историјског архива Пожаревац као наручиоца - техничка заштита 
архивске грађе као културног добра.
Орицењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена за истоврсна добра према уговорима из претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набакама.
интерни број поступка: 2.1.6Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Материјал за посебне намене 
(формалдехид) за третирање архивске 
грађе, са третманом

60.000

По годинама: 
2019-60.000

Материјал за посебне намене 
(формалдехид) за третирање архивске 
грађе, са третманом

ОРН:
24326100    

42691960.000 72.000

2.1.7 5
2019

6
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности Историјског архива Пожаревац као наручиоца, у смислу заштите, 
безбедности и здравља на раду запослених лица.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена за истоврсна добра према уговорима за  набавку из претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.7Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу 
о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца )број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године, наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019. 
Одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 
1039/2.

Материјал за безбедан и здрав рад 
(рукавице, маске, филтрирајуће полумаске...)
37.500

По годинама: 
2019-37.500

Материјал за безбедан и здрав рад 
(рукавице, маске, филтрирајуће полумаске...)

ОРН:
18141000    
18143000    

42691925.000 30.000
42691912.500 15.000

2.1.8 4
2019

5
2019

39.2. 6
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности Историјског архива Пожаревац, а за потребе Одсека за заштиту као и 
Одсека за сређивање и обраду архивске грађе, коришћења, рада са истраживачима и умножавања, копирања, скенирања, а све у функцији 
основне делатности.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе вредности истоврсних добара по уговорима из претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.8Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Машине и опрема: штампач, 
мултифункционални принтер-скенер-факс- 
копир

29.167

По годинама: 
2019-29.167

Машине и опрема: штампач, 
мултифункционални принтер-скенер-факс- 
копир

ОРН:
30121100    

51222229.167 35.000
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2.1.9 3
2019

4
2019

39.2. 5
2019

-
Набавка је оправдана ради несметаног одвијања основне делатности наручиоца, професионалан и здрав рад запослених, и у том смислу 
остваривања основних обавеза запослених у пословању наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена  на основу анализе цена истоврсних добара према уговорима из претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.9Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Административна опрема - канцеларијска 
столица
6.917

По годинама: 
2019-6.917

Административна опрема - канцеларијска 
столица

ОРН:
39112000    

5122116.917 8.300

2.1.10 3
2019

4
2019

39.2. 5
2019

-
Набавка је је планирана ради одржавања хигијене посуђа као ситног инвентара, с обзиром на чињеницу да код наручиоца нема запосленог лица 
за одржавање хигијене простора и поменутог ситног инвентара.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена истоврсног добра на доступном тржишту, а у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.10Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Опрема: машина за прање судова20.833

По годинама: 
2019-20.833

Опрема: машина за прање судова

ОРН:
31000000    

51225120.833 25.000

2.1.11 9
2019

10
2019

39.2. 11
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног и законитог обављања основне делатности наручиоца: смештај, чување и заштита архивске грађе као 
културног добра, у архивском депоу Историјског архива Пожаревац.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора о истоврсној набавци у претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.11Д-2018; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: За ову набавку су опредељена додатна финансијска средства  у складу са Финансијским планом Историјског архива Пожаревац  Ребаланс 1 за 2019. годину, сходно 
акту - обавештењу о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управе града Пожаревца, број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019, наш број 1002/1-678(2-3-58/2 од 
02.07.2019. и Уговору Уговору са Министарством културе и информисања РС и Решења о преносу средстава 451-04-3179/2019-02  од 15.05.2019.  и на основу тога Закључка Градског 
већа Града Пожаревца број 09-06-121/2019-20 од 29. јула 2019. године,  одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - 
Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 1039/2. Из тог разлога, процењена вредност набавке превазилази законски лимит у складу са чл. 39 
Закона о јавним набавкама, па се ова набавка има спровести као поступак јавне набавке мале вредности.

Архивска полица за смештај архивске грађе65.000

По годинама: 
2019-65.000

Архивска полица за смештај архивске грађе

ОРН:
39131100    

51221265.000 78.000
512212-65.000 -78.000
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2.1.12 4
2019

5
2019

39.2. 6
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности Историјског архива Пожаревац као наручиоца, јер је потребно зановити 
тонере који су у употреби на штампачима службених рачунара.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора о набавци истоврсних добара у претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.12Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Адмиистративни материјал-оригинални 
тонери за штампаче
158.333

По годинама: 
2019-158.333

Адмиистративни материјал-оригинални 
тонери за штампаче

ОРН:
30125110    

426111158.333 190.000

2.1.13 4
2019

5
2019

39.2. 6
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања једног сегмента основне делатности наручиоца - излагања публикованих издања Историјског 
архива Пожаревац, а у оквиру културно-просвете и информативне делатности овог наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора о набавци истоврсних добара у претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.13Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу 
о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца )број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године, наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019. 
Одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 
1039/2.

Административна опрема - сталак за 
архивске публикације
25.000

По годинама: 
2019-25.000

Административна опрема - сталак за 
архивске публикације

ОРН:
39135100    

51221112.500 15.000
51221112.500 15.000

2.1.14 10
2019

10
2019

39.2. 11
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности наручиоца, у смислу обезбеђења и надградње информационог и рачунарског 
система, заштите базе података насталих текућим пословањем наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора о набавци истоврсних добара у претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.14Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Нематеријална имовина - лиценцирани 
софтвети за рачунарску мрежу
79.167

По годинама: 
2019-79.167

Нематеријална имовина - лиценцирани 
софтвети за рачунарску мрежу

ОРН:
48214000    

51519279.167 95.000
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2.1.15 9
2019

10
2019

39.2. 11
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности наручиоца - функција заштите, смештаја, техничког обезбеђења архивске 
грађе у депоу Историјског архива Пожаревац, спољашњи видео надзор представља вид обезбеђења и заштите архивске грађе као и опреме  у 
депоу од могуће крађе, провале или уништења.
Процењена вредност набавке је утврђена испитивањем тржишта у складу са чл. 54. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.15-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу 
о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца )број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године, наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019. 
Одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 
1039/2.

 Опрема за спољашњи видео надзор у 
згради депоа Историјског архива Пожаревац
210.000

По годинама: 
2019-210.000

 Опрема за спољашњи видео надзор у 
згради депоа Историјског архива Пожаревац

ОРН:
31642000    

512200210.000 252.000

2.1.16 9
2019

10
2019

39.2. 11
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности наручиова у смислу дигитализације архивске грађе као културног наслеђа, у 
оквиру културне политике државе Србије и програма дигитализације културног наслеђа. Дигитализацијом архивске грађе се обезбеђује њено 
лакше коришћење и доступност истраживачима и другим заинтересованим лицима, док се оригинална рукописна грађа похрањује и безбедно чува 
у архивском депоу. Скенер овог типа је потребан за скенирање архивске грађе за потребе њеног презентовања јавности, као и за потребе 
истраживача и корисника архвске гађе, јер се тежи томе да се на коришћење даје скенирана архивска грађа док се оригинали чувају по пропису у 
архивском депоу.
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта у складу са чл. 65. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.16Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу 
о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца (број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године), наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019, 
и на основу тога Закључка Градског већа Града Пожаревца број 09-06-121/2019-20 од 29. јула 2019. године Одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о 
усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 1039/2.

Административна опрема за дигитализацију 
архивске грађе као културног наслеђа -  
скенер А3

343.333

По годинама: 
2019-343.333

Административна опрема за дигитализацију 
архивске грађе као културног наслеђа -  
скенер А3

ОРН:
30216110    

512200118.333 142.000
512200225.000 270.000
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2.1.17 9
2019

10
2019

39.2. 11
2019

-
Набавка је оправдана и неопходна ради обављање основне делатности наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена испитивањем тржишта у складу са чл. 65. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.1.17Д-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу 
о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца )број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године, наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019. 
Одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 
1039/2.

Административна опрема -  опрема за 
расвету у смислу затворених рефлекторских 
лампи за  изложбене поставке Историјског 
архива Пожаревац

39.167

По годинама: 
2019-39.167

Административна опрема -  опрема за 
расвету у смислу затворених рефлекторских 
лампи за  изложбене поставке Историјског 
архива Пожаревац

ОРН:
31511000    

512239.167 47.000

услуге 3.720.419услуге 3.720.419

2.2.1 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања пословне активности и основне делатности Историјског архива Пожаревац, као наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе утрошка електричне енергије у претходне три године, као и стварних потреба 
утрошка електричне енергије на шестомесечном нивоу за 2017. годину и пројектоване инфлације за 2019. године од 3%
интерни број поступка: 2.2.1У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Енергетске услуге - испорука електричне 
енергије
250.000

По годинама: 
2019-250.000

Енергетске услуге - испорука електричне 
енергије

ОРН:
71314100    

421211250.000 300.000

2.2.2 2
2019

2
2019

7.1.1) 12
2019

Чланом 18. став. 2. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Службени гласник града Пожаревца, бр. 3/09) прописано је да 
Јавно предузеће "Топлификација" које је основао град Пожаревац за обављање делатности снабдевања тарифних купаца на конзумном подручју 
дефинисаном урбанистичким планом.
Набавка је неопходна ради обезбеђења грејања за рад запослених и услове чувања архивске грађе као културног добра, а у циљу  несметаног 
функционисања, пословања и одвијања опсновне делатности Историјског архива Пожаревац као наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу реалног утрошка у претходне три године, стварних потреба утрошка на честомесечном нивоу за 2018. 
годину, пројектоване инфлације за 2019. годину у износу од 3%,
интерни број поступка: 2.2.2У-2019; Образложење основаности: Примена чл.7. ст.1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, према којој се за набавку 
од лица или организација које се у смислу овог Закона сматрају наручиоцем и која су носиоци искључивог права на обављање делатности која је 
предмет конкретне јавне набавке, у ком случају Историјски архив Пожаревац, као наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним 
набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Енергетске услуге - испорука централног 
грејања
500.000

По годинама: 
2019-500.000

Енергетске услуге - испорука централног 
грејања

ОРН:
71314310    

421225500.000 600.000
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2.2.3 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради редовног и несметаног пословања и функционисања, као и одвијања основне делатности Историјског архива 
Пожаревац као наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу стварних потреба утрошка на шестомесечном нивоу за 2018. годину и пројектоване инфлације 
од 3% за 2019. годину.Чланом 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП "Водовод и канализација" (Сл.гласник града Пожаревца, бр. 2/13) 
прописано је да је ово јавно предузеће основано и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања воде за пиће, пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода за подручје града Пожаревца.
интерни број поступка: 2.2.3У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Комуналне услуге - одвод и канализација17.500

По годинама: 
2019-17.500

Комуналне услуге - одвод и канализација

ОРН:
90400000    

90430000    

42131117.500 21.000

2.2.4 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Чланом 33. Одлуке о комуналном уређењу (Службени гласник града Пожаревца, бр. 12/19, 6/11 и 2/12) прописано је да изношење и депоновање 
кућног смећа, као и другог смећа са површине јавне намене у градовима Пожаревцу и Костолцу врши Јавно комунално предузеће "Комуналне 
службе" Пожаревац, коме су поверени ови послови.
Набавка је неопходна реди несметаног одвијања редовног рада, делатности и пословања Историјског архива Пожаревац, као и поступања у 
складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа из области уређења отпадног материјала и заштите животне 
средине.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу стварних потреба на шестомесечном нивоу за 2018. годину, пројектоване инфлације за 2019. 
годину од 3% , као и испитивања тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.4У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Комуналне услуге - одвоз (одношење) смећа116.667

По годинама: 
2019-116.667

Комуналне услуге - одвоз (одношење) смећа

ОРН:
90512000    

90513200    

421324116.667 140.000

2.2.5 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

За планирање ове набавке су дате инструкције оснивача - града Пожаревца,с обзиром на то да је извршена рационализација броја запослених на 
неодређено време у установи Историјски архив Пожаревац, укидањем радног места помоћни радник - хигијеничар, крајем 2017. године.
Набавка је оправдана ради несметаног одвијања процеса рада код наручиоца, одржавања хигијене радног простора и простора за смештај 
архивске грађе, чишћење и одржавање архивске грађе, те обезбеђивања основних услова рада и заштите према прописима о безбедности и 
здрављу на раду.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу стварних потреба на шестомесечном нивоу за 2018. годину, пројектоване инфлације за  2019.  
од  3%, као и испитивањем тржишта  у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.5У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге чишћења пословних просторија333.333

По годинама: 
2019-333.333

Услуге чишћења пословних просторија

ОРН:
90919200    

421325333.333 400.000
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2.2.6 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања редовног рада, делатности и пословања, комуникације наручиоца са трећим лицима.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу стварних потреба утрошка на шестомесечном нивоу за 2018. годину и пројектоване инфлације 
од 3% за 2018. годину
интерни број поступка: 2.2.6У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге комуникације - фиксни телефон80.000

По годинама: 
2019-80.000

Услуге комуникације - фиксни телефон

ОРН:
64211000    

42141180.000 96.000

2.2.7 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног функционисања и одвијања основне делатности Историјског архива Пожаревац као наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу ствараних потреба утрошка на шестомесечном нивоу за 2018. годину и пројектоване 
инфлације од 3% за 2019. годину
интерни број поступка: 2.2.7У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге комуникације  - интернет (два АДСЛ 
пакета)
41.667

По годинама: 
2019-41.667

Услуге комуникације  - интернет (два АДСЛ 
пакета)

ОРН:
72400000    

42141241.667 50.000

2.2.8 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања процеса рада и делатности Историјског архива Пожаревац као наручиоца, те комуникације са 
трећим лицима у правном промету.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу стварних потреба утрошка на шестомесечном нивоу за 2018. годину и пројектоване инфлације 
за 2019. од 3%.
интерни број поступка: 2.2.8У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге комуникације - интернет домен 
хостинг
14.167

По годинама: 
2019-14.167

Услуге комуникације - интернет домен 
хостинг

ОРН:
72410000    

42141214.167 17.000

2.2.9 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Чланом 15. Закона о поштанским услугама (Службени гласник РС, бр. 18/05 и 30/10), прописано је да универзалну поштанску услугу обавља јавни 
поштански оператер, а то је, по регистру лиценци Републичке агенције за поштанске услуге само ЈП ПТТ  Саобраћаја "Србија".
Набавка је  неопходна ради несметаног функционисања, рада и комуникације у пословању, а у циљу реализације основне делатности наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу стварних потреба утрошка на шестомесечном нивоу за 2018. годину и пројектоване инфлације 
од 3% за 2019. годину
интерни број поступка: 2.2.9У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге комуникације - ПТТ услуге118.334

По годинама: 
2019-118.334

Услуге комуникације - ПТТ услуге

ОРН:
64110000    

421421114.167 137.000
4214214.167 5.000
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2.2.10 5
2019

6
2019

39.2. 6
2020

-
Набавка је неопнодна ради обезбеђивања континуираног осигурања зграда (објеката) у којима је смештена архивска грађа, као културно добро, и 
раде стручна лица наручиоца, као и опреме која се налази у објектима и пословном простору научиоца, а све у функцији нормалног  и несметаног 
одвијања пословања и основне делатности ове установе као наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена истоврсне услуге и уговора у претходне три године, као и испитивањем тржишта 
у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.10У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Осигурање архивских зграда и опреме55.000

По годинама: 
2019-55.000

Осигурање архивских зграда и опреме

ОРН:
66515200    

42151155.000 66.000

2.2.11 5
2019

6
2019

39.2. 6
2020

-
Набавка је неопходна ради обезбеђивања осигурања лица запослених у Историјском архиву Пожаревац, у складу са важећим законским 
прописима.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена истоврсне набавке из уговора - полисе у претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.11У-2018; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Осигурање запослених у Историјском архиву 
Пожаревац
8.333

По годинама: 
2019-8.333

Осигурање запослених у Историјском архиву 
Пожаревац

ОРН:
66512100    

4215218.333 10.000

2.2.12 2
2019

3
2019

39.2. 3
2020

-
Набавка је неопходна ради обезбеђивања континуираног осигурања службених возила Историјског архива Пожаревац као наручиоца.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора односно полиса осигурања у претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.12У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Осигурање службених возила33.333

По годинама: 
2019-33.333

Осигурање службених возила

ОРН:
66514110    

42151233.333 40.000
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2.2.13 3
2019

3
2019

39.2. 4
2020

-
Набавка је неопходна ради одржавања софтвера и рачунара за потребе несметаног функционисања и одвијања пословне делатности наручиоца у 
области финанијског пословања, буџетског књиговодства и рачуноводства
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора о набавци истоврсних услуга у претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.13У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Компјутерске услуге - одржавање постојећих 
буџетских софтвера, програма за обрачун 
зарада, финансијско књиговодство и 
основна средства, апликативног софтвера 
за буџетско рачуноводство)

141.667

По годинама: 
2019-141.667

Компјутерске услуге - одржавање постојећих 
буџетских софтвера, програма за обрачун 
зарада, финансијско књиговодство и 
основна средства, апликативног софтвера 
за буџетско рачуноводство)

ОРН:
72267100    

423221141.667 170.000

2.2.14 2
2019

3
2019

39.2. 2
2020

-
Набавка је неопходна ради одржавања рачунарске мреже у Историјском архиву Пожаревац, а у циљу обезбеђивања несметаног одвијања процеса 
рада и пословања ове установе као наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цен аистоврсних услуга из уговора у претходне три године, по сонову утрошка за 
2018. годину, као и испитивањем тржишта у промету истоврсних услуга, сходно чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.14У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Компјутерске услуге - одржавање 
рачунарске мреже (хардвер, софтвер, 
сториџ, осим буџетског софтвера)

141.667

По годинама: 
2019-141.667

Компјутерске услуге - одржавање 
рачунарске мреже (хардвер, софтвер, 
сториџ, осим буџетског софтвера)

ОРН:
50312000    

423291141.667 170.000

2.2.15 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је планирана ради континуираног образовања и стручног усавршавања запослених, што је неопходно у циљу квалитетног и несметаног 
рада и пословања наручиоца као правног субјекта и поступања у складу са посебним прописима из области заштите архивске грађе као културног 
добра, што представља основну делатност наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године, као и испитивањем тржишта у складу са чл. 
64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.15У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу 
о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца, број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године, наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019. 
Одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 
1039/2.

Услуге образовања и усавршавања 
запослених - котизације за стручна 
саветовања у земљи

114.084

По годинама: 
2019-114.084

Услуге образовања и усавршавања 
запослених - котизације за стручна 
саветовања у земљи

ОРН:
80400000    

42332275.000 90.000
42332239.084 46.901

00
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2.2.16 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради упознавања шире јавности са радом и програмима Архива, пропагирање значаја архива као институције, архивске 
грађе као историјског наслеђа, транспарентност рада путем штампаних, радио, ТВ и електронских медија.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године, као и испитивањем тржишта у складу са чл. 
64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.16У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге информисања83.333

По годинама: 
2019-83.333

Услуге информисања

ОРН:
92200000    

42342183.333 100.000

2.2.17 3
2019

4
2019

39.2. 4
2020

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности наручиоца и испуњавање законских обавеза у погледу безбедности и 
здравља на раду код наручиоца, према Правилнику о безбедности и здрављу на раду, Закону о протипожарној заштити,  Програму безбедности и 
здрављу на раду у 2019. години.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора у претходне три године, као и испитивањем тржишта у складу са чл. 
64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.17У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Стучне услуге- лице за безбедност и 
здравље на раду
110.000

По годинама: 
2019-110.000

Стучне услуге- лице за безбедност и 
здравље на раду

ОРН:
79417000    

423599110.000 132.000

2.2.18 3
2019

3
2019

39.2. 3
2020

-
Набавка је неопходна ради несметаног обављања правних послова од интереса за законито и нормално одвијање основне делатности наручиоца, 
саветодавне правне послове, као и реализовање послова набавки у складу са Законом о јавним набавкама, а с обзиром на то да код наручиоца 
нема систематизованог радног места секретара односно лица задуженог за обављање правних послова и послова набавки.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена истоврсне услуге из уговора у претходној години, као и испитивањем тржишта  у 
складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.18У-2018; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Правне услуге и послови јавних набавки100.000

По годинама: 
2019-100.000

Правне услуге и послови јавних набавки

ОРН:
79111000    

423539100.000 120.000
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2.2.19 3
2019

4
2019

39.2. 4
2020

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности наручиоца, у смислу чишћења и одржавања дворишног  комплекса архивског 
депоа, у коме се чува и штити архивска грађа као културно добро и регистратурски (документарни) материјал као добро које ужива претходну 
заштиту.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализа цена из уговора о истоврсним услугама закључених у претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.19У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге одржавања дворишног комплекса на 
потесу старих касарни (објекти архивског 
депоа)

100.000

По годинама: 
2019-100.000

Услуге одржавања дворишног комплекса на 
потесу старих касарни (објекти архивског 
депоа)

ОРН:
90911000    

423599100.000 120.000

2.2.20 6
2019

7
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради редовног одржавања електричних и громобранских инсталација у објекту архивског депоа, а у циљу одржавања 
нормалног рада система ових инсталација, самим тим обезбеђивања безведног и несметаног рада у објекту, очувања имовине и спречавања 
евентуалних непредвиђених околности које могу довесто до штете по имовину наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена путем анализе цена уз уговора за истоврсне набавке у претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.20У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Преглед, провера електричних и 
громобранских инсталација, термовизијско 
снимање електричних инсталација, са 
издавањем стручног мишљења/извештаја   
(објекат архивског депоа=

90.000

По годинама: 
2019-90.000

Преглед, провера електричних и 
громобранских инсталација, термовизијско 
снимање електричних инсталација, са 
издавањем стручног мишљења/извештаја   
(објекат архивског депоа=

ОРН:
50532000    

43959990.000 108.000

2.2.21 6
2019

7
2019

39.2. 10
2019

-
Набавка је неопходна ради утврђивања стања исправности S апарата, а у циљу  испуњавања законских обавеза наручиоца у складу са чл. 43-44. 
Закона о заштити од пожара (Сл. гл. РС, бр. 20/2015) и подзаконским прописима из ове области, како би се обезбедили одговарајући услови за 
деловање у случајевима пожара и заштита људи, имовине и архивске грађе од истог.
Процењена вредност набавке је утврђена   путем  испитивања тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.21У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Испитивање челичних боца на хладни  
водени притисак, са испитивањем  посуда  S 
апарата за гашење почетних пожара прахом

43.833

По годинама: 
2019-43.833

Испитивање челичних боца на хладни  
водени притисак, са испитивањем  посуда  S 
апарата за гашење почетних пожара прахом

ОРН:
50610000    

42359943.833 52.600
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2.2.22 8
2019

9
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради припреме система безбедности у циљу заштите имовине, запослених и пословања наручиоца. У циљу израде система 
безбедности неопходан претходни законски услов јесте израда елабората према коме ће се набавити систем; истовремено се на тај начин поступа 
у складу са позитивним законским прописима из области безбедности објеката и запослених.
Процењена вредност набавке је утврђена путем испитивања тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.22У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу 
о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца, број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године, наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019. 
Одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 
1039/2.

Израда елабората безбедносног система у 
циљу обезбеђења имовине, запослених 
лица и  пословања

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Израда елабората безбедносног система у 
циљу обезбеђења имовине, запослених 
лица и  пословања

ОРН:
79417000    

423599166.667 200.000
42359983.333 100.000

2.2.23 2
2019

3
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је планирана ради несметаног одвијања основне делатности наручиоца у сегменту који подразумева промоције издања Историјског 
архива Пожаревац, послужења за учеснике и госте на промоцијама издања и културним активностима наручиоца.
Процењена вредност  набавке је утврђена наоснову анализе цена истоврсних услуга из уговора у претходне три године, испитивањем тржишта у 
складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама, а имајући у виду планиране програмске активности наручиоца у 2019. години.
интерни број поступка: 2.2.23У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге за домаћинство и угоститељство -
услуге ресторана
83.333

По годинама: 
2019-83.333

Услуге за домаћинство и угоститељство -
услуге ресторана

ОРН:
55300000    

42362183.333 100.000

2.2.24 3
2019

4
2019

39.2. 4
2020

-
Набавка је планирана ради несметаног одвијања основне делатности наручиоца у сегменту који подразумева набавку освежења за запослене код 
наручиоца и госте који по потреби дођу у Архив, а према Правилнику о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге у Архиву.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора о набавци истоврсних услуга у претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.24У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Репрезентација - основно58.334

По годинама: 
2019-58.334

Репрезентација - основно

ОРН:
55000000    

42371141.667 50.000
42371116.667 20.000
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2.2.25 4
2019

5
2019

39.2. 5
2020

-
Набавка се спроводи за потребе несметаног одвијања основне делатности Историјског архива Пожаревац и то ажурирање и одржавање web сајта 
наручиоца, у циљу пружањ адекватних информација јавности о раду Архива, као и поступања по законским обавезама правних лица у погледу 
савремених информационих технологија и њихове примене у редовном пословању правних лица.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цене истоврсних услуга из уговора у претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.25У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Ажурирање и одржавање web сајта 
Историјског архива Пожаревац
113.333

По годинама: 
2019-113.333

Ажурирање и одржавање web сајта 
Историјског архива Пожаревац

ОРН:
72410000    

424911113.333 136.000

2.2.26 6
2019

6
2019

39.2. 9
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања рада и пословања наручиоца, у смислу основне делатности заштите архивске грађе у депоу и 
управној згради, као и примене законских прописа о безбедности и здрављу на раду, те обезбеђивања услова рада стручних лица у Архиву као и 
услова заштите и чувања архивске грађе.
Процењена вредност набавке је утврђена анализом цена истоврсних набавки из уговора у претходне три године, као и испитивањем тржишта у 
промету истоврсних услуга, сходно чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.26У-2018; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Испитивање микроклиме у летњем периоду  
и мерење прашине у радном простору
50.000

По годинама: 
2019-50.000

Испитивање микроклиме у летњем периоду  
и мерење прашине у радном простору

ОРН:
90714600    

42491150.000 60.000

2.2.27 6
2019

7
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неохпдна ради обезбеђивања техничке заштите архивске грађе као културног добра (трајно чување оригинала и копија 
микрофилмоване грађе, лак приступ подацима), па самим тим и обављање основне заштитне функције Историјског архива Пожаревац као 
наручиоца. Због тога је у Архиву примењен поступак у коме се микрофилмови сматрају начином трајне заштите, а дигитални записи пружају 
могућност лакшег претраживања, при чему се микрофилмови и дигирални документ међусобно допуњују у погледу поступања са архивском грађом 
у установи заштите. Из тог је разлога планирана предметна набавка.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена ове услуге према уговорима из претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.27У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Микрофилмовање и дигитализација 
архивских докумената
151.667

По годинама: 
2019-151.667

Микрофилмовање и дигитализација 
архивских докумената

ОРН:
79999100    

424911151.667 182.000
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2.2.28 3
2019

4
2019

39.2. 4
2020

-
Набавка је планирана ради евентуалних поправки, отклањања кварова и текућег одржавања на објектима и инсталацијама у објекту архивског 
депоа и управној згради наручиоца, а ради обезбеђивања несметаног пословања и одвијања основне делатности Историјског архива Пожаревац, 
као наручиоца
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора о набавци истоврсних услуга у претходне три године, стварних 
трошкова у 2018. години као и испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.28У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Текуће одржавање и поправке зграда и 
објеката у зависности од кварова и потреба
66.667

По годинама: 
2019-66.667

Текуће одржавање и поправке зграда и 
објеката у зависности од кварова и потреба

ОРН:
50532400    

42510066.667 80.000

2.2.29 5
2019

6
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је планирана ради редовног сервисирања, одржавања и евентуалних поправки противпожарних апарата, а у циљу несметаног одвијања 
основне делатности Историјског архива Пожаревац, као наручиоца, и поступања у складу са законским обавезамаиз области противпожарне 
заштите.
Процењена вренодст набавке је утврђена анализом цена из уговора о набавци истоврсних услуга у претходне три године као и испитивањем 
тржишта, сходно чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.29У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Текуђе поправке и одржавање опреме: 
сервисирање ПП апарата
12.500

По годинама: 
2019-12.500

Текуђе поправке и одржавање опреме: 
сервисирање ПП апарата

ОРН:
50610000    

42522912.500 15.000

2.2.30 4
2019

5
2019

39.2. 5
2020

-
Набавка је неопходна ради одржавања и евентуалних поправки електронске опреме - противпровалног система у објекту архивског депоа и 
управног простора наручиоца, а у циљу несметаног одвијања основне делатности Историјског архива Пожаревац као наручиоца, те поступања у 
складу са позитивним правним прописима из области безбедности на раду и у објектима.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе уговора о набци истоврсних услуга у претходне три године, стварних трошкова у 
2018. години као и испитивањем тржишта у промету истоврсних услуга сходно чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.30У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Текуђе поправке и одржавање опреме: 
одржавање електронског протипровалног 
система

50.000

По годинама: 
2019-50.000

Текуђе поправке и одржавање опреме: 
одржавање електронског протипровалног 
система

ОРН:
50610000    

42522450.000 60.000
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2.2.31 3
2019

4
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради редовног периодичног одржавања електронског протипожарног система на објекту архивског депоа и управног дела 
Историјског архива Пожаревац као наручиоца, а све у  циљу заштите архивске грађе као културног добра, као и запослених, како би се основна 
делатност код наручиоца несметано и безбедно одвијала.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена из уговора о набавци истоврсних услуга у претходне три године, стварних трошкова у 
2018. години, као и испитивањем тржишта у промету истоврсних услуга, сходно чл. 64. Закона о јавним набавкама..
интерни број поступка: 2.2.31У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

'Текуће поправке и одржавање: одржавање 
електронског противпожарног система
25.000

По годинама: 
2019-25.000

'Текуће поправке и одржавање: одржавање 
електронског противпожарног система

ОРН:
50300000    

42522425.000 30.000

2.2.32 3
2019

4
2019

39.2. 4
2020

-
Набавка је планирана ради редовног, и по потреби, сервисирања и поправке административне опреме неопходне за текући рад и пословање 
Историјског архива Пожаревац, као наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена путем анализе цена за набавку истоврсних услуга у претходне три године, стварних трошкова у 2018. 
години, као и испитивањем тржишта у промету истоврсних услуга, сходно чл. 64. Закона о јанвим набавкама.
интерни број поступка: 2.2.32У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Текуђе поправке и одржавање опреме: 
сервисирање фотокопир апарата и штампача
41.667

По годинама: 
2019-41.667

Текуђе поправке и одржавање опреме: 
сервисирање фотокопир апарата и штампача

ОРН:
50313000    

42522641.667 50.000

2.2.33 3
2019

4
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради поправке и одржавања службених аутомобила наручиоца (редован годишњи сервис, као и евентуалне додатне 
поправке) а што је потребно у циљу несметаног обављања основне делатности наручиоца.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора о набавци истоврсних услуга у претходне три године, стварних 
трошкова за 2018. годину , као и испитивањем тржишта у промету истоврсних услуга, а у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.33У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Текуђе поправке и одржавање: одржавање 
службених аутомобила
33.333

По годинама: 
2019-33.333

Текуђе поправке и одржавање: одржавање 
службених аутомобила

ОРН:
50110000    

42521933.333 40.000
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2.2.34 5
2019

5
2019

39.2. 6
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности наручиоца, и обезбеђивања заштите радне и животне средине, те заштите 
архивске грађе од негативног утицаја и оштећења дејством глодара и других штеточина.
Процењена вредност набавке је утврђена анализом цена из уговора о набавци истоврсних услуга у претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама,
интерни број поступка: 2.2.34У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Комуналне услуге - дератизација, 
дезинсекција
25.000

По годинама: 
2019-25.000

Комуналне услуге - дератизација, 
дезинсекција

ОРН:
90670000    

42132125.000 30.000

2.2.35 4
2019

4
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради обезбеђивања стручног и професионалног превођења ауторских текстова у оквиру публикација које представљају део 
програмских активности наручиоца у 2019. години.
Процењена вредност набавке је утврђена анализом цена из уговора  о набавци истоврсних услуга у претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.35У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Стручно превођење текста/рукописа  на 
страни језик
16.667

По годинама: 
2019-16.667

Стручно превођење текста/рукописа  на 
страни језик

ОРН:
79530000    

42311116.667 20.000

2.2.36 2
2019

3
2019

39.2. 12
2019

-
Набавка је неопходна ради несметаног одвијања основне делатности Историјског архива Пожаревац, у  делу који се односи на припрему за 
штампу (технички послови) публикација овог Архива, објављивање архивске грађе, монографије, каталози, зборници радова и случно.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена истоврсних услуга из претходних година, које је наручилац реализовао, као и 
испитивањем тржишта у промету истоврсних услуга, сагласно чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.36У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Дактилографске услуге50.000

По годинама: 
2019-50.000

Дактилографске услуге

ОРН:
79551000    

42319150.000 60.000
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2.2.37 4
2019

4
2019

39.2. 5
2020

-
Набавка је планирана ради обезбеђивања континуиране заштите објеката, архивске грађе и запослених у Историјском архиву Пожаревац, од 
пожара, чиме се истовремено поступа у складу са обавезама према важећим законским прописима из области противпожарне заштите и 
безбедности и здравља на раду.
Процењена вредност набавке је утврђена анализом цена из уговора о набавци истоврсних услога у претходне три године, као и испитивањем 
тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.37У-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге обављања континуираних стручних 
послова у области заштите од пожара у 
објектима Историјског архива Пожаревац

100.000

По годинама: 
2019-100.000

Услуге обављања континуираних стручних 
послова у области заштите од пожара у 
објектима Историјског архива Пожаревац

ОРН:
79417000    

424911100.000 120.000

2.2.38 8
2019

8
2019

39.2. 10
2019

-
Набавка је неопходна ради обезбеђења услова за одвијање делатности наручиоца у делу који се односи на представљање архивске грађе путем 
отворене изложбене поставке у дворишту  архивског депоа. Осветљење изложбених табли је у функцији бољег увида у архивска документа која су 
на њима изложена.
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта у складу са чл. 65. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.2.38.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу 
о одобреним средствима за 2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца, број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године, наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019. 
Одобрена су додатна средства за ову набавку.Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 
1039/2.

Инсталација осветљења 10 изложбених 
табли за сталну изложбу поставке у 
двориштном комплексу архивског депоа

100.000

По годинама: 
2019-100.000

Инсталација осветљења 10 изложбених 
табли за сталну изложбу поставке у 
двориштном комплексу архивског депоа

425100100.000 120.000

радови 299.167радови 299.167

2.3.1 6
2019

7
2019

39.2. 11
2019

-
Набавка је неопходна ради санирања насталих оштећења на подовима у архивском депоу, као и прилазу односно дворишном делу депоа, а са 
циљем да се адекватније обезбеди простор за смештај и чување архивске грађе као културног добра, као о обезбеде сигурнији услови за рад 
запослених у радном простору наручиоца, а у циљу безбеднијег обављања основне делатности.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена из уговора за истоврсне или сродне набавке у претходне три године, као и 
испитивањем тржишта у складу са чл. 64. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.3.1Р-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

 Санација оштећења у објектима Историјског 
архива Пожаревац (керамички подови, 
постављање плочица, санација дворишне 
ограде, фарбање металне галантерије)

228.750

По годинама: 
2019-228.750

 Санација оштећења у објектима Историјског 
архива Пожаревац (керамички подови, 
постављање плочица, санација дворишне 
ограде, фарбање металне галантерије)

ОРН:
45431000    

425119228.750 274.500
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Место и датум:

М.П.

Јасмина Николић

Овлашћено лице:

Јасмина Николић

Одговорно лице:
_______________________________

2.3.2 6
2019

7
2019

39.2. 10
2019

-
Набавка је планирана ради санације фасаде, спољни зид на  северном делу зграде депоа "Стара касарна-павиљон бр. 4", а у циљу побољшања 
техничке заштите, смештаја и чувања архивске грађе као културног добра, што представља основну делатност наручиоца Историјски архив 
Пожаревац.
Процењена вредност набавке је утврђена испитивањем тржишта у промету истоврсних услуга, а у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 2.3.2Р-2019; Образложење основаности: Набавка испод лимита, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама (набавка 
чија процењена вредност, као и укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу, није већа од 500.000 динара, због чега 
наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Фасадни радови - санација и фарбање дела 
фасаде на северном делу зграде депоа 
"Стара касарна - павиљон 4"

70.417

По годинама: 
2019-70.417

Фасадни радови - санација и фарбање дела 
фасаде на северном делу зграде депоа 
"Стара касарна - павиљон 4"

ОРН:
50800000    

42510070.417 84.500

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019. годину од 19.02.2019
Усвојен је Финансијски план Ребаланс 1 Историјског архива Пожаревац за 2019. годину (број: 1002/2-678/2-3-58/2-14/2  од 15. 07. 2019. године), сходно акту - обавештењу о одобреним средствима за 
2019. годину - Ребаланс 1 Градске управа града Пожаревца, број: 03-40-1390/2019-5-3-2 од 01.07.2019. године, наш број. 1002/1-678/2-3-58/2 од 02.07.2019, Уговори са Министарством културе и 
информисања РС и Решења о преносу средстава, број 451-04-3179/2019-02  и 451-04-27339/2019-09, оба од 15.05.2019, а на основу тога Закључак Градског већа Града Пожаревца број 09-06-
121/2019-20 од 29. јула 2019. године. Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског плана - Ребаланс 1  Историјског архива Пожаревац донета је 15.07.2019, наш дел. бр. 1039/2.
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