
План набавки за 2018. годину 
Општина Прибој - Председник општине и Општинско веће

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018 14.02.2018.

Измена број: 1 07.03.2018.

Измена број: 2 09.03.2018.

Измена број: 3 23.03.2018.

Измена број: 3 23.03.2018.

Измена број: 4 26.03.2018.

Измена број: 5 17.04.2018.

Измена број: 6 25.04.2018.

Измена број: 7 21.05.2018.

Измена број: 7 07.12.2018.

Измена број: 9 10.12.2018.

Измена број: 10 09.01.2019.

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 
уговора

Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

694.893.874

са ПДВ-ом

добра 136.450.000

1.1.1 4

2018

5

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2018

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

Остале напомене: тип набавке: обликована по партијама; 

Измена број: 6; усвојена: 25.04.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Имајући у виду да је  Планом јавних набавки Општине Прибој бр.404-29 од 14.02.2018.године у Поглављу „добра“ под редним бројем 1.1.1 планирана једна 
набавка, што ограничава могућност учешћа већег броја понуђача, врши се измена Плана тако да се иста раздваја и тиме отклања претходно обједињење јавне набавке.

Набавка и испорука садног материјала 
обликована по партијама
1.400.000

1. Набавка листопадног, зимзеленог и 
четинарског дендроматеријала

1.000.000

2. Набавка садница сезонског цвећа400.000

По годинама: 
2018-1.400.000

Набавка и испорука садног материјала 
обликована по партијама

1. Набавка листопадног, зимзеленог и 
четинарског дендроматеријала

2. Набавка садница сезонског цвећа

ОРН:
03121000    

4247.000.000

424-7.000.000

424-П11.000.000

424-П2400.000

Страна 1 од 10Датум штампе: 09.01.2019.



1.1.2 4

2018

5

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2018

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .

Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 6; усвојена: 25.04.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Процењена вредност предметне јавне набавке не прелази износ за јавну набавку мале вредности

Набавка 12 камера високе резолуције за 
потребе видео надзора за градско подручје, 
радови на постављању и повезивању 
камера, одржавање система и закуп 
телекомуникационих услуга

4.500.000

По годинама: 
2018-4.500.000

Набавка 12 камера високе резолуције за 
потребе видео надзора за градско подручје, 
радови на постављању и повезивању 
камера, одржавање система и закуп 
телекомуникационих услуга

ОРН:
32323500    

5124.500.000

1.1.3 3

2018

4

2018
отворени 
поступак

5

2018

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .

Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Набавка опреме и наношење акрилног 
премаза на дечијем игралишту на КП 
1851/10 и спортским теренима у комплексу 
школа на КП 1828/2; КП 1828/7;  КП1828/8 и 
КП 1828/10

9.750.000

По годинама: 
2018-9.750.000

Набавка опреме и наношење акрилног 
премаза на дечијем игралишту на КП 
1851/10 и спортским теренима у комплексу 
школа на КП 1828/2; КП 1828/7;  КП1828/8 и 
КП 1828/10

ОРН:
43325000    

5129.750.000

1.1.4 3

2018

4

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4

2019

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .

Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 23.03.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Вредност набавке горива за службена возила општине Прибој прелазе процењену вредност од 500.000,00 динара без ПДВ-а колико је износила за 2017.годину.

Набавка горива за службена возила 
Општине Прибој
800.000

По годинама: 
2018-600.000

2019-200.000

Набавка горива за службена возила 
Општине Прибој

ОРН:
09100000    

421800.000

Страна 2 од 10Датум штампе: 09.01.2019.



1.1.5 12

2018

1

2019
отворени 
поступак

10

2019

Напомена: .

Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 5; усвојена: 17.04.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Средства за набавку предметних добара обезбедиће се из средстава Владе Републике Србије која  донела Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у 
јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, Закључком број 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, као и Програм о изменама и допунама Програма обнове и 
унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године и Програм о 
изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-562/2017-1 од 
24. јануара 2017. године. Канцеларија ће утврдити динамику  преноса финансијских средстава Наручиоцу (јединици локалне самоуправе) у складу са буџетом Републике Србије.

Измена број: 7; усвојена: 21.05.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Одржавање и сервис котлова ,који су били део предмета јавне набавке, није у складу са позитивним прописима

Измена број: 10; усвојена: 09.01.2019.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.02.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Мења се процењена вредност јавне набавке: Пројектовање,набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом,по систему „кључ у руке“.

Пројектовање, набавка и уградња котловског 
постројења на биомасу са пратећом опремом
105.000.000

По годинама: 
2018-105.000.000

Пројектовање, набавка и уградња котловског 
постројења на биомасу са пратећом опремом

ОРН:
44163120    

44163121    

44621200    

45232142    

45331110    

50531100    

5119.000.000

51196.000.000

1.1.6 4

2018

5

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2018

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .

Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 6; усвојена: 25.04.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Имајући у виду да је  Планом јавних набавки Општине Прибој бр.404-29 од 14.02.2018.године у Поглављу „добра“ под редним бројем 1.1.1 планирана једна 
набавка, што ограничава могућност учешћа већег броја понуђача, врши се измена Плана тако да се иста раздваја и тиме отклања претходно обједињење јавне набавке.

Набављање и постављање урбаног 
мобилијара
5.000.000

По годинама: 
2018-5.000.000

Набављање и постављање урбаног 
мобилијара

ОРН:
39113300    

43325000    

4245.000.000

Страна 3 од 10Датум штампе: 09.01.2019.



1.1.7 11

2018

1

2019
отворени 
поступак

12

2019

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: За потребе функционисања јавне расвете у општини Прибој.
Начин утврђивања процењене вредности: На основу потрошње у претходној години.
Остале напомене:

Измена број: 7; усвојена: 07.12.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.02.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су у Финансијском плану општине Прибој на позицији Програм 1102-програм комуналних 
делатности, функционална класификација 640, програмска активност 0001-поправка и одржавање јавних осветљења, 424 специјализоване услуге;

Електрична енергија за потребе јавне 
расвете у општини Прибој
10.000.000

По годинама: 
2019-10.000.000

Електрична енергија за потребе јавне 
расвете у општини Прибој

42410.000.000

услуге 23.555.454

1.2.1 6

2018

7

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8

2018

Напомена: .

Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Превоз ученика основних школа са 
територије општине Прибој за школску 
2018/19. годину

4.545.454

По годинама: 
2018-4.545.454

Превоз ученика основних школа са 
територије општине Прибој за школску 
2018/19. годину

ОРН:
60100000    

4514.545.454

1.2.2 4

2018

5

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2

2019

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 5; усвојена: 17.04.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Набавка услуге вршења стручног надзора спроводи се ради реализације Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања - Реконструкција школа О.Ш. Десанка Максимовић и Машинско-електротехничке школе у Прибоју

Вршење стручног надзора - Реконструкција 
школа О.Ш. Десанка Максимовић и 
Машинско-електротехничке школе у Прибоју

4.500.000

По годинама: 
2018-4.500.000

Вршење стручног надзора - Реконструкција 
школа О.Ш. Десанка Максимовић и 
Машинско-електротехничке школе у Прибоју

ОРН:
71521000    

5114.500.000

1.2.3 4

2018

5

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2018

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 6; усвојена: 25.04.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Имајући у виду да је  Планом јавних набавки Општине Прибој бр.404-29 од 14.02.2018.године у Поглављу „добра“ под редним бројем 1.1.1 планирана једна 
набавка, што ограничава могућност учешћа већег броја понуђача, врши се измена Плана тако да се иста раздваја и тиме отклања претходно обједињење јавне набавке.

Услуге садње материјала и одржавање 
парковских и зелених површина
600.000

По годинама: 
2018-600.000

Услуге садње материјала и одржавање 
парковских и зелених површина

ОРН:
77313000    

424600.000

Страна 4 од 10Датум штампе: 09.01.2019.



1.2.4 5

2018

6

2018
отворени 
поступак

9

2018

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

Остале напомене: интерни број поступка: 404-137; 

Измена број: 7; усвојена: 21.05.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: У складу са Уредбом о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години („Службени гласник РС”, број 14/18) и на основу Одлуке о 
распореду и коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације број 110-00-199-1/2017-11 од 20. априла 
2018. године општини Прибој одобрена су средства у износу 8.910.000,00 динара без ПДВ-а за израду техничке документације (   Идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу) и 
Студије утицаја на животну средину и доградње Постројења за пречишћавање воде за пиће  (ППВ) Михајловац“. Имајући у виду да Одлуком о буџету за 2018.годину („Сл.лист општине 
Прибој бр.10/2017) , нису билa предвиђена и планирана средства за ову врста расхода, као и чињеницу да се у  периоду сачињавања и објављивања Плана јавних набавки за 
2018.годину  није знало да ће  се од стране Министарства привреде бити одобрена средства , у складу са чланом 51.ЗЈН  врши се допуна плана јавних набавки.

Израда техничке  документације (   Идејног 
решења и пројекта за грађевинску дозволу) 
и Студије утицаја  на животну средину 
реконструкције и доградње Постројења за 
пречишћавање воде за пиће  (ППВ)  
Михајловац“.

8.910.000

По годинама: 
2018-8.910.000

Израда техничке  документације (   Идејног 
решења и пројекта за грађевинску дозволу) 
и Студије утицаја  на животну средину 
реконструкције и доградње Постројења за 
пречишћавање воде за пиће  (ППВ)  
Михајловац“.

ОРН:
71240000    

73/18.910.000

1.2.5 10

2018

12

2018
отворени 
поступак

3

2019

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У циљу набавке пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице у општини Прибој.
Начин утврђивања процењене вредности: Истраживањем цена на тржишту.

Остале напомене:

Измена број: 7; усвојена: 07.12.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.02.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Средства за  предметну јавну набавку су обезбеђена на позицији: позицији Програм 1102-програм комуналних делатности, функционална класификација 640, 
програмска активност 0007-производња и дистрибуција топлотне енергије, 511-зграде и грађевински објекти

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу нове котларнице система 
даљинског грејања општине Прибој која ће 
као енергент користити дрвну биомасу

5.000.000

По годинама: 
2018-5.000.000

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу нове котларнице система 
даљинског грејања општине Прибој која ће 
као енергент користити дрвну биомасу

4245.000.000

радови 534.888.420

Страна 5 од 10Датум штампе: 09.01.2019.



1.3.1 2

2018

3

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4

2018

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 07.03.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Повећање процењене вредности јавне набавке радова на реконструкцији раскрсница улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока на кп бр.1885/4, 
1851/20,  1885/2, 1885/5, 1884, 1887/7 и 1851/17 КО Прибој са 2.000.000,00 динара без ПДВ-а на 3.321.257,51 динара без ПДВ-а, односно процењена вредност предметне јавне набавке 
повећана је за више од 10%

Измена број: 2; усвојена: 09.03.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Повећање процењене вредности јавне набажног тока на кп бр.1885/4, 1851/20,  1885/2, 1885/5, 1884, 1887/7 и 1851/17 КО Прибој са 2.000.000,00 динара без ПДВ-а 
на 3.321.257,51 динара без ПДВ-а, односно процењена вредност предметне јавне набавке повећана је за више од 10%

Реконструкција раскрснице улица Лимске и 
Немањине са формирањем кружног тока на 
КП1885/2; КП 1885/5; КП1887/7

3.321.258

По годинама: 
2018-2.000.000

Реконструкција раскрснице улица Лимске и 
Немањине са формирањем кружног тока на 
КП1885/2; КП 1885/5; КП1887/7

ОРН:
45233129    

5110002.000.000

1.3.2 2

2018

3

2018
отворени 
поступак

5

2018

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .

Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 23.03.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Промена назива предмета јавне набавке. Уместо :"реконструкција градских улица" уписује се "Текуће одржавање градских улица"

Реконструкција градских 
улица:Немањине,Лимске,Вука 
Караџића,Саве Ковачевића,Драгољуба 
Савића,Моше Пијаде, Меше 
Селимовића,Вељка Влаховића,Радмила 
Ловренчића,Првомајске, Иве 
Л.Рибара,12.јануара

10.000.000

По годинама: 
2018-10.000.000

Реконструкција градских 
улица:Немањине,Лимске,Вука 
Караџића,Саве Ковачевића,Драгољуба 
Савића,Моше Пијаде, Меше 
Селимовића,Вељка Влаховића,Радмила 
Ловренчића,Првомајске, Иве 
Л.Рибара,12.јануара

ОРН:
45233140    

45454000    

51110.000.000

1.3.3 2

2018

3

2018
отворени 
поступак

7

2018

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Радови на инвестиционом одржавању 
тротоара у Немањиној улици
25.000.000

По годинама: 
2018-25.000.000

Радови на инвестиционом одржавању 
тротоара у Немањиној улици

ОРН:
45233222    

51125.000.000
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1.3.4 2

2018

4

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4

2018

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Изградња паркинга у улици Вука Караџића 
на КП 1823/1
3.500.000

По годинама: 
2018-3.500.000

Изградња паркинга у улици Вука Караџића 
на КП 1823/1

ОРН:
45233270    

51135.000.000

1.3.5 2

2018

4

2018
отворени 
поступак

4

2018

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .

Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Грађевински радови на инвестиционом 
одржавању дечијег игралишта на КП 1851/10 
и спортских терена у комплексу школа на КП 
1828/2; КП 1828/7; 1828/8 и 1828/10

8.150.000

По годинама: 
2018-8.150.000

Грађевински радови на инвестиционом 
одржавању дечијег игралишта на КП 1851/10 
и спортских терена у комплексу школа на КП 
1828/2; КП 1828/7; 1828/8 и 1828/10

ОРН:
45236119    

5118.150.000

1.3.6 4

2018

5

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6

2018

Напомена: .

Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Изградња расвете на дечијем игралишту на 
КП 1851/10
2.000.000

По годинама: 
2018-2.000.000

Изградња расвете на дечијем игралишту на 
КП 1851/10

ОРН:
45316100    

5112.000.000

1.3.7 4

2018

4

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2018

Напомена: .
Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Поправка и фарбање трибина, ограда и 
осталог мобилијара на дечијем игралишту на 
КП1851/10 и спортским теренима у 
комплексу школа на КП 1828/2; КП 1828/7; 
1828/8 и 1828/10

1.100.000

По годинама: 
2018-1.100.000

Поправка и фарбање трибина, ограда и 
осталог мобилијара на дечијем игралишту на 
КП1851/10 и спортским теренима у 
комплексу школа на КП 1828/2; КП 1828/7; 
1828/8 и 1828/10

ОРН:
45212290    

4241.100.000

1.3.8 6

2018

8

2018
отворени 
поступак

10

2018

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

Остале напомене:

Инвестиционо одржавање зграде Општинске 
управе Прибој
12.500.000

По годинама: 
2018-12.500.000

Инвестиционо одржавање зграде Општинске 
управе Прибој

ОРН:
45420000    

45443000    

51112.500.000
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1.3.9 6

2018

8

2018
отворени 
поступак

10

2018

Напомена: .

Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Реконструкција објекта ПУ Невен у Прибоју14.519.385

По годинама: 
2018-14.519.385

Реконструкција објекта ПУ Невен у Прибоју

ОРН:
45420000    

45443000    

51114.519.384

1.3.10 3

2018

5

2018
отворени 
поступак

2

2019

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: .

Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 4; усвојена: 26.03.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Средства за извођење предметних радова обезбеђују се у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне набавке у јавној својини у области 
образовања, здравства  и социјалне заштите  који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016.године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и 
унапређења објеката јавне намене у јавној својини  у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11.октобра  2016.године као и са Програмом 
о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне набавке у јавној својини у области образовања, здравства  и социјалне заштите  који је утврдила Влада 
Закључком 05 број:351-562/2017 од 24.01.2017.године ( у даљем тексту:Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима ( у даљем тексту:Канцеларија)

Канцеларија ће утврдити динамику  преноса финансијских средстава Наручиоцу (јединици локалне самоуправе) у складу са буџетом Републике Србије.

Грађевински радови на реконструкцији 
Машинско- електротехничке школе и 
Основне школе Десанка Максимовић у 
Прибоју

407.057.970

По годинама: 
2018-407.057.971

Грађевински радови на реконструкцији 
Машинско- електротехничке школе и 
Основне школе Десанка Максимовић у 
Прибоју

ОРН:
45261000    

45262700    

45310000    

45350000    

45420000    

45454000    

463407.057.970

1.3.11 4

2018

5

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2018

Напомена: .

Разлог и оправданост набавке: .
Начин утврђивања процењене вредности: .
Остале напомене:

Измена број: 6; усвојена: 25.04.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Јавна набавка радова на обележавању сигнализације није планирана Планом јавних набавки од 14.02.2018. године

Обележавање хоризонталне сигнализације800.000

По годинама: 
2018-800.000

Обележавање хоризонталне сигнализације

ОРН:
45233221    

424800.000
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1.3.12 12

2018

2

2019
отворени 
поступак

6

2019

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: На основу Уговора о донацији сачињеног између Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге и Општине Прибој, ул.12. јануар бр.108, 
Република Србија за пројекат „Обнова и опремање фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју, бр. донације UNOPS-EUPRO-2018-Grant-
072

Начин утврђивања процењене вредности: На основу пројектнатског предмера и предрачуна.
Остале напомене:

Измена број: 7; усвојена: 07.12.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.02.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: Средства за предметну јавну набавку су обезбеђена на позицији Програм 0602-програм 15 опште услуге локалне самоуправе, позиција 101, програмска активност 
0001, конто 511-зграде и грађевински објекти.

Реконструкција фискултурне сале У ОШ 
„Бранко Радичевић“ у Прибоју
8.835.920

По годинама: 
2018-8.835.920

Реконструкција фискултурне сале У ОШ 
„Бранко Радичевић“ у Прибоју

5118.835.920

1.3.13 12

2018

2

2019
отворени 
поступак

6

2019

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: У циљу реализације пројекта.
Начин утврђивања процењене вредности: На основу предмера иу предрачуна.
Остале напомене:

Измена број: 9; усвојена: 10.12.2018.; план: План јавних набавки за 2018 од 14.02.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење измене: На основу уговора о донацији сачињеног између општине Прибој и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге. Средства за предметну јавну набавку су 
обезбеђена на позицији Програм 1102-програм 2-комуналне делатности, функц.класификација 630, позиција 13/2, програмска активност 0008, конто 511-зграде и грађевински објекти

Реконструкција постојеће и изградња нове 
водоводне и хидрантске мреже у Слободној 
зони Прибој

38.103.888

По годинама: 
2019-38.103.888

Реконструкција постојеће и изградња нове 
водоводне и хидрантске мреже у Слободној 
зони Прибој

51138.103.888
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Место и датум:
М.П.

Одговорно лице:

Лазар Рвовић
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