
Редни 

број 

набавке 

ОРН Предмет набавке 
ГПП 

позиција

Процењена 

вредност набавке, 

на годишњем нивоу

Оквирни 

датум 

извршења 

уг/нар

коментар - 

која служба је подносилац захтева, 

партије и проц.вредност партија

1.1. 34223300-9 Приколицa за трактор јун 2020

1.2. 34113300-5 Возила за превоз људи и терета јун 2020

1.3. 34110000-1 Путничко возило
децембар 

2020

1.4. 34221000 Контејнери за смештај радника  са подвозом јул 2020

1.5. 44512100-3
Крстасто перасто длето за бушаћу гарнитуру 

У3
јун 2020

1.6. Грејач - пегла за фиберглас цеви јул 2020

1.7. 30200000-1 Рачунарска опрема                   
децембар 

2020

Разлог и оправданост набавке 

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ 2020 - ДОБРА

Износ планираних 

средстава за 

набавку

Врста поступка набавке

Оквирни 

датум 

покретања 

поступка

Оквирни 

датум 

закључења 

уг/нар

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, потреба за новом приколицом.

Начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена анализом тржишта, као и информативним разговорима са различитим понуђачима. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, потреба за новим возилима.

Начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена анализом тржишта, као и информативним разговорима са различитим понуђачима. 

набавка мале 

вредности

фебруар 

2020
март 2020

редован поступак
фебруар 

2020
март 2020

тајни податак

тајни податак

редован поступак март 2020

април 2020

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

април 2020

Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, потреба за новим возилом

Процена вредности је утврђена анализом тржишта, као и информативним разговорима са различитим понуђачима. 

редован поступак април 2020 мај 2020

Набавка се спроводи ради несметаног рада са фиберглас цевима током монтаже цевовода.

Начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена анализом тржишта. 

Набавка се спроводи ради замене старог длета новим на бушаћој гарнитури.

набавка мале 

вредности
март 2020

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради боље и лакше организације радника и рада на терену

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност, анализа набавке из претходне године.

Актуелна тржишна вредност, анализа набавке из претходне године.

мај 2020
набавка мале 

вредности
април 2020

наруџбеница мај 2020 мај 2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, потреба за новом опремом. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



1.8. 39100000 Канцеларијски намештај
децембар 

2020

1.9. 39131100 Метални  ормари и индустријске полице април 2020

1.10. Машина за чеоно заваривање јун 2020

1.11. 38421000-2
Мерни и контролни уређаји, инструменти и 

прибор

децембар 

2020

1.12. Апарат за плазма сечење април 2020

1.13. 39710000
Апарати, уређаји за хлађење и 

загревање,остали технички уређаји, итд. 

децембар 

2020

1.14. Апарат за прање  возила април 2020

1.15. Усисивачи за мокро и суво усисавање март 2020

април 2020 април 2020

наруџбеница
фебруар 

2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, потреба за новом опремом ради замене 

дотрајале.

фебруар 

2020
март 2020

Разлог и оправданост набавке 

наруџбеница март 2020 март 2020

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке 

 Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, потреба за новом опремом како би се изводиле 

уговорене обавезе.

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради несметаног обављања послова на терену при извршавању уговорених обавеза.

фебруар 

2020

1. Дајвери,нивометри,итд          

2. Водомери, шибер вентили и 

манометри           

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница

наруџбеница

набавка мале 

вредности

Начин утврђивања процењене вредности

март 2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи јер постоји потреба за новим намештајем због дотрајалости

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи јер постоји потреба за новом опремом како би се редовно одржавала возила.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

фебруар 2020

март 2019 април 2019

Разлог и оправданост набавке 

наруџбеница април 2020 мај 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, уреднијег паковања и чувања у магацинима

Начин утврђивања процењене вредности

Начин утврђивања процењене вредности

Актуелна тржишна вредност, анализа набавке из претходних година.

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 март 2020

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

Актуелна тржишна вредност. 

Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, пружања услуга и радова на тржишту по 

уговореним обавезама.

 Набавка се спроводи јер постоји потреба за новом опремом како би се редовно одржавала возила и просторије  ПД 

Георад доо, Дрмно



1.16.
Пнеуматска пумпа за претакање уља, масти, 

итд. 
март 2020

1.17. Анемометар март 2020

1.18. Дестилатор за воду јун 2020

1.19.
Кабинет за смањење буке приликом рада 

електричне трескалице
август 2020

1.20. Млин за уситњавање узорака  август 2020

1.21. Пешчано купатило август 2020

1.22. Ручна преса за избијање узорака јул 2020

1.23. Едометарски апарат за стишљивост мај 2020

1.24. Шојблеров калциметар јул 2020

1.25.
Лабораторијска пећ за жарење и сушнице са 

вентилатором

децембар 

2020

 Набавка се спроводи ради лакшег обављања одређених испивања у геомеханичкој лабораторији.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница јун 2020 јул 2020

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

наруџбеница јун 2020 јул 2020

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради лакшег обављања одређених испивања у геомеханичкој лабораторији.

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради несметаног обављања послова.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020
март 2020

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради несметаног обављања послова на терену,  мерења брзине ветра.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради лакшег обављања одређених испивања у геомеханичкој лабораторији.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

јун 2020

наруџбеница април 2020 мај 2020

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради обављања одређених испивања у геомеханичкој лабораторији.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница јун 2020 јул 2020

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради лакшег обављања одређених испивања у геомеханичкој лабораторији.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница мај 2020

наруџбеница март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради лакшег обављања одређених испивања у геомеханичкој лабораторији.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница мај 2020 јун 2020

Разлог и оправданост набавке  Набавка се спроводи ради лакшег обављања одређених испивања у геомеханичкој лабораторији.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 
набавка мале  

вредности

фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, пружања услуга и радова на тржишту по 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



1.26.
Лабораторијске ваге (техничка, аналитичка, 

хидростатичка, лабораторијска итд.) 

децембар 

2020

1.27. ГПС уређај мај 2020

1.28. Цистерна за воду мај 2020

1.29. Прибор за бушаћу гарнитуру Сандвик
децембар 

2020

1.30. Дизел агрегат од мин 7.5 kw мај 2020

1.31. 44482100 Ватрогасна црева
децембар 

2020

1.32.
Црева (армирана, ребраста, гумена, 

хидраулична, итд.)

децембар 

2020

1.33. 9211100 Уља и мазива април 2021

1.34. 18143000 ХТЗ опрема - лична заштитна средства мај 2021

Актуелна тржишна вредност. 

јануар 2020 фебруар 2020

април 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност, анализа набавке из претходне године.

април 2020

набавка мале 

вредности

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница

редован поступак

Начин утврђивања процењене вредности

набавка мале 

вредности
март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност, анализа набавке из претходне године.

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности, замене старих агрегата новим.

наруџбеница март 2020 април 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

мај 2020мај 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 
набавка мале 

вредности
Aприл 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

април 2020

наруџбеница април 2020 април 2020

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

Актуелна тржишна вредност, анализа набавке из претходне године.



1.35. 22820000 Штампани радни материјал са логом Георад
децембар 

2020

1.36. 22462000-6
Набавка рекламног материјала за 

репрезентацију ПД Георад 

децембар 

2020

1.37.

15860000; 

15981000; 

15982000

Роба широке потрошње за снабдевање 

бифеа и радника на терену
март 2021

1.38. 24100000
Набавка гаса за заваривање, пропан бутан, 

чист кисеоник 
март 2021

1.39.

44800000-8

39224210-3

44111400-5

44832200-3

Материјал за кречење, остали потрошни 

материјал, хемикалије 

децембар 

2020

1.40. Полиестер смола април 2020

1.41. 30125110-5
Потрошни материјал за штампаче (тонери и 

кертриџи)
март 2021

1.42. 30100000
Рачунарски потрошни материјал и 

периферни уређаји 
март 2021

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности

март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност, анализа набавке из претходне године.

набавка мале 

вредности

набавка мале 

вредности

март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке 

март 2020

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке 

наруџбеница

фебруар 

2020
март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

фебруар 

2020
март 2020

наруџбеница март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност, анализа набавке из претходне године.

наруџбеница март 2020 март 2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Разлог и оправданост набавке 

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке 

фебруар 

2020

Актуелна тржишна вредност, анализа набавке из претходне године.

април 2020тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

наруџбеница

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности, кречење пословног простора.

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020



1.43. 30192000 Канцеларијски материјал мај 2021

1.44. 31431000 Акумулатори 
децембар 

2020

1.45. 31700000 Потрошни електроматеријал април 2021

1.46. Плинска боца са пратећом опремом март 2020

1.47. Ормарићи за прву помоћ април 2020

1.48. Санитетски материјал април 2020

1.49. Електро опрема за возила и механизацију април 2021

1.50.
Ауто козметика и додатна опрема за возила и 

механизацију
април 2021

март 2020 март 2020

април 2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020

набавка мале 

вредности
мај 2020 мај 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке 

На основу правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава иопреме који морају бити обезбеђени на радном 

месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи Сл. Гласник РС број 109/16.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

март 2020

Разлог и оправданост набавке 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.



1.51. 34330000

Резревни делови за бушаће гаранитуре

1. Резервни делови за мале бушаће гарнитуре 

БА 500

2. Резервни делови за бушаће гарнитуре за 

реверсно бушење У3 и РБ

фебруар 

2021

1.52. 33136000-2 Прибор за  бушаће гарнитуре 
фебруар 

2021

1.53. 34350000 Пнеуматици за теретни и путнички програм април 2021

1.54. 34330000-9

Резервни делови за теретни програм   (без 

уградње)

1. Резервни делови за  камион и аутодизалице 

Камаз

2. Набавка резервних делова за тракторе  

3. Набавка рез. делова за приколице

4. Набавка резервних делова  за возила Газела 

фебруар 

2021

1.55.
43262000; 

50110000 

Набавка резервних делова за грађевинске 

машине и механизацију (улту Атлас 95, 

Liebherr, (ровокопач, улту), булдозер тг 120, 

ЈСВ, Терекс, Хундаи) са услугом уградње и 

сервисирањем

фебруар 

2021

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности са бушаћим гарнитурама.

редован поступак
фебруар 

2020
фебруар 2020 1. Рез. делови за бушаће гарнитуре 

БА 500 

2. Рез. делови за бушаће гарнитуре 

за реверсно бушење У3 и РБ 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

фебруар 2020

Набавка се спроводи ради несметаног рада механизације 

Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности
јануар 2020 фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

1. Камаз камион и дизалица - 

2.Трактори  -           

3. рез. Делови за приколице

5. Рез. Делови за возила Газеле 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада возила 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности 
март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

редован поступак јануар 2020

набавка мале 

вредности 
јануар 2020 фебруар 2020



1.56.
34300000-9;  

50114100-8

Набавка резервних делова  за теретна 

возила са услугом уградње и сервисирањем 

1. Набавка резервних делова за возила Фиат са 

услугом уградње и сервисирањем   

2. Набавка резервних делова за возила Mitsubisi 

са услугом уградње и сервисирањем 

3. Набавка резервних делова за камион типа 

Ман са услугом уградње и сервисирањем   

4. Набавка резервних делова за камион типа 

Мерцедес са услугом уградње и сервисирањем

фебруар 

2021

1.57.
34300000-9   

50114100-8

Набавка резервних делова за  путничка 

возила са услугом уградње и сервисирањем   

1. Набавка резервних делова за возила Опел са 

услугом уградње и сервисирањем  

2. Набавка резервних делова за возила 

Махиндра 

3. Набавка резервних делова за путничка 

возило Фиат са услугом уградње и 

сервисирањем

фебруар 

2021

1.58.
Набавка резервних делова за аутодизалицу 

Terex са услугом уградње

фебруар 

2021

1.59.

Набавка алата - (роцангле за специјалну 

намену приликом рада на бушаћим 

гарнитурама)

децембар 

2020

1.60.
Набавка резервних делова за компресоре са 

услугом уградње и сервисирањем

фебруар 

2021

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада аутодизалице

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада приликом израде бунара и бушотина

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности

фебруар 

2020
фебруар 2020

1. Набавка резервних делова за 

возила Фиат са услугом уградње 

2.Набавка резервних делова за 

возила Mitsubisi  са услугом уградње 

3. Набавка резервних делова за 

камион типа Ман са услугом уградње    

4. Набавка резервних делова за 

камион типа Мерцедес са услугом 

уградње

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада возила и камиона

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности 

фебруар 

2020
фебруар 2020

1. Набавка резервних делова за 

возила Опел са услугом уградње и 

сервисирањем  

2. Набавка резервних делова за 

возила Махиндра са услугом уградње 

и сервисирањем

3. Набавка резервних делова за 

путничко возило Фиат са услугом 

уградње и сервисирањем

набавка мале 

вредности

март 2020

Набавка се спроводи ради несметаног рада путничких возила 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

фебруар 2020наруџбеница
фебруар 

2020

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

фебруар 

2020
фебруар 2020



1.61. Набавка цераде за У3 и РБ април 2020

1.62. Опрема за праћење возила и механизације јун 2021

1.63. Закуп боца за чист кисеоник
септембар 

2021

1.64. 43130000-3

Набавка резервних делова за бушаћу 

гарнитуру Сандвик са услугом уградње и 

сервисирањем 

фебруар 

2021

1.65.
Набавка резервних делова за агрегате са 

заменом резервних делова 

фебруар 

2021

1.66. 34946230 Видија плочице за обраду длета 
децембар 

2020

1.67. 38900000
Лабораторијски прибор за геомеханичку 

лабораторију 

децембар 

2020

1.68. Лиценцирани софтвер - антивирус април 2022наруџбеница април 2020

наруџбеница

Актуелна тржишна вредност. 

Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених.

наруџбеница

тајни податак

тајни податак

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке Редован рад у лабораторији.

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада нове машине и њеног одржавања

Начин утврђивања процењене вредности

фебруар 

2020
фебруар 2020

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

набавка мале 

вредности

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради праћења возила и механизације

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

април 2020

Разлог и оправданост набавке 

фебруар 

2020
фебруар 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

септембар 

2020

септембар 

2020

наруџбеница март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада бушаћих гарнитура

Набавка се спроводи ради несметаног рада и одржавања машина. 

јул 2020јун 2020

тајни податак

тајни податак

Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



1.69. 39713431 Делови усисивача (кесе за усисивач Bosch)
септембар 

2020

1.70. 39830000 Средства за одржавање хигијене 
септембар 

2021

1.71. 44163100

Набавка ЦЕВИ  

1. Челичне и поцинковане цеви са везним 

елементима

2. Фиберглас цеви са везним елементима         

3. ХДПЕ Окитен  

4. ПВЦ Цеви, пијезометри

март 2021

1.72. Трафо станице јул 2020

1.73. Мерачи протока и сонде јул 2020

1.74. Пумпе март 2021

1.75. Каблови јул 2020

набавка мале 

вредности

септембар 

2020

септембар 

2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и обављања свих послова.

август 2020август 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

редован поступак март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи услед настале потребе за набавком пумпи ради извршења уговорених обавеза. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи услед настале потребе за набавком сонди и протокомера ради извршења уговорених обавеза. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

редован поступак
фебруар 

2020
март 2020

1. Челичне и поцинковане цеви 

2. Фиберглас цеви и везним 

елементима 

3. ХДПЕ Окитен 

4. ПВЦ Цеви, пијезометри 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметане реализације уговора

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

редован поступак
фебруар 

2020
март 2020

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

редован поступак

редован поступак март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи услед настале потребе за набавком каблова ради извршења уговорених обавеза. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи услед настале потребе за набавком трафо станица ради извршења уговорених обавеза. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



1.76. 444153000
Потрошни материјал за израду заптивних 

гумица за бушаће гарнитуре

1.77. 44510000-8 Алат (електро, браварски итд) јул 2020

1.78. 44500000-5
Алат специјалне намене (ланци и ланчаре, 

шведска кљешта)

децембар 

2020

1.79. Пољопривредне алатке
децембар 

2020

1.80. 44411300 Водоводни материјал 
децембар 

2020

1.81.
Алат специјалне намене за рад са возилима 

и механизацијом

децембар 

2020

1.82. 44510000 Вијак и навртке у квалитету 
децембар 

2020

1.83. Штоперице мај 2020

1.84. Колица за манипулацију буради
фебруар 

2020

1.85. 31000000
Општи потрошни материјал широке 

потрошње 
мај 2021

март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница април 2020

наруџбеница

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности 
мај 2020 јун 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница март 2020

април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности

март 2020

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница мај 2020  мај 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности 
април 2020 мај 2020

Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке 

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради лакшег преноса буради.

Начин утврђивања процењене вредности

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



1.86.

Челична ужад, привезнице, ланци за 

подизање терета и друга опрема за 

обезбеђивање терета 

децембар 

2020

1.87.
Полиестерне траке за дизање и везивање 

терета, шпанери

децембар 

2020

1.88. 44400000 Производи од пластике (кофе, канистери,,,)
децембар 

2020

1.89. 19640000
Производи од ПВЦ материјала - кесе, џакови, 

фолија, најлон

децембар 

2020

1.90. 44111200 Набавка грађевинског материјала 
децембар 

2020

1.91.
09134200-9

091320000

Гориво    

 

Гориво путем картица 

април 2021

1.92. Апарати за гашење пожара април 2020

редован поступак април 2020 април 2020

Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених.

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених, континуирано снабдевање горивом.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 март 2020

Начин утврђивања процењене вредности

фебруар 2020

наруџбеница март 2020

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница март 2020 март 2020

март 2020

Актуелна тржишна вредност. 

Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

март 2020 март 2020

Актуелна тржишна вредност. Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница
фебруар 

2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања неопходне опреме за рад са овом машином. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених и реализације закључених уговора.

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



1.93.
Раствор АЛ 5000 мл (киселина за чишћење 

каменца) 
март 2020

1.94. Шатор јун 2020

1.95.
Ознаке и обавештења за обележавање БЗР и 

ЗОП 
март 2020

1.96. 14221000-6 Глина у гранулама и глина у праху 
децембар 

2020

1.97. Кутије за узорковање - пластични сандуци април 2020

1.98.
Материјал неопходан приликом рада са 

Сандвик гарнитуром (адитиви)

децембар 

2020

1.99. Поцинкована жица
децембар 

2020

1.100. Набавка лима и флаха
децембар 

2020

април 2020

фебруар 2020
фебруар 

2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

наруџбеница
фебруар 

2020

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке 

фебруар 2020

април 2020

Начин утврђивања процењене вредности

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке 

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради израде филтера и осталих послова по уговорима

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

наруџбеница април 2020

фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке 

фебруар 2020

Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности приликом бушења и чувања језгра у раду са новом бушаћом 

гарнитуром. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности са новом бушаћом гарнитуром. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

1. Глина у праху 

2. Глина у гранулама

наруџбеница
фебруар 

2020

март 2020

Начин утврђивања процењене вредности

набавка мале 

вредности 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

наруџбеница март 2020 март 2020

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



1.101. 03451100-7
Набавка садница за озелењавање круга са 

услугом садње 

децембар 

2020

1.102. Телекомуникациона опрема 
децембар 

2020

1.103. Заштитна кутија за апарат типа С9
фебруар 

2020

1.104.
Софтвер за преглед и вођење документације 

за БЗР

децембар 

2020

1.105.
Софтер за анализу тахографских уложака и 

картица возача 
март 2020

1.106. Лупа за читање тахографских листића
фебруар 

2020

1.107. Резервни делови за пумпе март 2021

1.108.

Набавка добара за одржавање исправности 

возила и механизације у ПД Георад доо, 

Дрмно

децембар 

2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради обезбеђења апарата типа С9 по Закону о заштити од пожара.

наруџбеница јануар 2020 фебруар 2020

наруџбеница март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Набавка се спроводи услед настале потребе ради праћења и вођења документације за БЗР.

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради одржавања травнатих површина ПД Георад 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020

Начин утврђивања процењене вредности

фебруар 2020

Набавка се спроводи услед настале потребе ради лакшег и прецизнијег рада са тахографским листићима

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

март 2020

Актуелна тржишна вредност. 

фебруар 

2020

наруџбеница јануар 2020 фебруар 2020

март 2020наруџбеница

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи услед настале потребе за набавком резервних делова за пумпе ради извршења уговорених 

обавеза. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи услед настале потребе ради обраде података са тахографских листића.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак наруџбеница
фебруар 

2020
март 2020

тајни податак наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи услед насталих потреба за набавком непланираних материјала - добара или потрошног 

материјала ради поправки возила и механизације 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 



1.109.
Набавка добара за поправку апарата, 

уређаја, итд.

децембар 

2020

1.110. Закуп освеживача за просторије ПД Георад 
октобар 

2021

1.111. Лиценцирани софтвери за моделирање мај 2020

1.112.
Ламинат за реновирање просторија 

пројектовања и старих контејнера 

децембар 

2020

1.113.

Хидрауличне пумпе, мотори и редуктор за 

гарнитуре У3 и РБ

децембар 

2020

1.114.
Закуп мобилних санитарних система

децембар 

2020

1.115.
Филтери за возила и механизацију

децембар 

2020

1.116.

Набавка добара за несметано 

функционисање свих служби 

децембар 

2020

1.117.
ПВЦ сита

децембар 

2020

1.118.
Трактор

децембар 

2020

1.119.
Газишта

децембар 

2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања несметаног рада свих служби 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

редован поступак април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних активности, потреба за новим трактором.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

март 2020 април 2020

фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања неопходних филтера за возила и механизацију.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања несметаног рада свих служби 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Набавка мале 

вредности

Набавка се спроводи ради редовног одржавања просторија.

март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи услед потребе за набавком нових пумпи и мотора на бушаћим гарнитурама У3 и РБ

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Набавка се спроводи ради несметаног рада запослених 

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања закупа мобилних система.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020

наруџбеница април 2020 април 2020

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради реновирања постојећих просторија.

март 2020

Разлог и оправданост набавке 

септембар 

2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања несметаног рада свих служби 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

октобар 2020

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

наруџбеница

редован поступак
фебруар 

2020

наруџбеница април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи услед насталих потреба за набавком разноврсних различитих добара или  потрошног материјала 

како би све апарате и уређаје довели у исправно и функционално стање. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

март 2020

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



1.120.

Набавка резервних делова са услугом 

уградње и репарацијом каросерије за ТАМ 

110 аутобус

децембар 

2020

Набавка мале 

вредности
март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради поправке аутобуса ТАМ 110 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак



1.121.

Набавка резервних делова за аутодизалицу 

Камаз са услугом уградње

децембар 

2020

1.122.
Набавка уређаја за вршење SPT опита

децембар 

2020

1.123.
Набавка застава

децембар 

2020

1.124.
Набавка комарника

децембар 

2020

1.126.
Вијачни дизел компресор са подвозом

децембар 

2020

1.126.
Набавка тракастих завеса

децембар 

2020

1.127.

Набавка наменских производа од гуме 

(везице, гуртне, заптивне гуме...)

децембар 

2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања несметаног рада свих служби 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Наруџбеница Април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради опобољшања услова рада у згради лабораторије

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Набавка мале 

вредности
Април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради замене постојећих застава 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Наруџбеница Април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања несметаног рада свих служби 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Наруџбеница Април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради опобољшања услова рада у згради лабораторије

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Редован поступак

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обезбеђивања опреме за рад у службама геопројектовања и геобушења. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 април 2020

наруџбеница март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради поправке аутодизалице Камаз. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Април 2020 април 2020

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



Редни 

број 

набавке 

ОРН Предмет набавке 
ГПП 

позиција
 

Оквирни 

датум 

извршења 

уговора 

коментар, партије,

 вредност партија

2.1. 48000000
Подршка и одржавање Apollo G4 ERP 

програмског пакета

фебруар 

2021

2.2. 50313100
Услуга сервиса фотокопир апарата Куоcera, 

Konica и осталих произвођача

децембар 

2020

2.3. 79212500 Ангажовање екстерног ревизора јун 2021

2.4. 50411000
Услуга еталонирања мерних уређаја у 

лабораторији  

децембар 

2020

2.5. 50730000
Услуга сервиса клима уређаја, поправке, 

монтаже, демонтаже итд.
април 2021

2.6. 50800000 Услуге поправке хидрауличних црева 
децембар 

2020

2.7. 71250000 Услуга геодетског снимања бунара
децембар 

2020

2.8. 71900000 Услуге анализе воде 
децембар 

2020

наруџбеница

наруџбеница

септембар 

2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Oбавезна провера од стране сертификоване куће.

март 2020 април 2020

Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

Разлог и оправданост набавке 

Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

септембар 

2020

Несметани рад ПД Георад.

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке

Разлог и оправданост набавке Несметани рад ПД Георад. 

Начин утврђивања процењене вредности

мај 2020

Разлог и оправданост набавке Обавезна провера од стране сертификоване куће. Сервис мерне опреме.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020 - УСЛУГЕ

Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

Несметани рад ПД Георад, обављање уговорених обавеза.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Износ планираних 

средстава за 

набавку

Разлог и оправданост набавке 

мај 2020

април 2020

Врста поступка набавке

Оквирни 

датум 

покретања 

поступка

Оквирни 

датум 

закључења 

уговора

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке Несметани рад ПД Георад. 

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница март 2020

наруџбеница

март 2020 март 2020

Актуелна тржишна вредност, процењена вредност на основу уговора из претходних година. 

фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке Несметани рад ПД Георад. 

Разлог и оправданост набавке Несметани рад ПД Георад. 

наруџбеница јануар 2020 фебруар 2020

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



2.9.
Услуга чишћења комуналних јама и 

одгушење канализације 

септембар 

2021

2.10. 90919200 Услуге чишћења просторија мај 2021

2.11. 79710000 Услуге физичко техничког обезбеђења  јул 2021

2.12.
Услуга пескарења и фарбања лимених 

делова возила и механизације 

децембар 

2020

2.13.
Услуга ремонта анласера, алтернатора, 

електро делова 
мај 2021

2.14. Вулканизерске услуге јун 2021

2.15. Услуга реглаже трапа 
децембар 

2020

2.16.

Услуга замене и лепљења ветробранских, 

бочних и других стакала на возилима, 

механизацији, објектима итд. 

децембар 

2020

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања процењене вредности

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

септембар 

2020

јун 2020

Неопходно одржавање за несметани рад, редовно одржавање возила.

август 2020

јул 2020

Разлог и оправданост набавке

јул 2020

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

мај 2020

Редовно одржавање физичко техничког обезбеђења ПД Георад.

Разлог и оправданост набавке Неопходно одржавање за несметани рад, редовно одржавање возила, објеката итд.

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница април 2020

Разлог и оправданост набавке

наруџбеница мај 2020

редован поступак

Разлог и оправданост набавке Неопходно одржавање за несметани рад, редовно одржавање возила.

наруџбеница

март 2020

фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке Неопходно одржавање за несметани рад, редовно одржавање возила.

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Актуелна тржишна вредност

наруџбеница 

мај 2020

Разлог и оправданост набавке

Актуелна тржишна вредност. 

март 2020

Редовно одржавање хигијене и чишћења просторија ПД Георад.

април 2020

Начин утврђивања процењене вредности

Актуелна тржишна вредност. 

Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности

Редовно одржавање 

Начин утврђивања процењене вредности

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке Неопходност несметаног рада, редовно одржавање возила.

набавка  мале 

вредности 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



2.17.
Услуге сервисирања, замене и баждарења 

тахографа 
март 2021

2.18. Технички преглед возила и механизације јул 2021

2.19. Услуге праћења возила ГПС јун 2021

2.20. 71317200

Услуга израде стручне анализе из записника 

о радним местима на којима се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 

септембар 

2020

2.21. 90711100 Услуга израде акта о процени ризика 
септембар 

2020

2.22. Услуга испитивања опреме за рад
децембар 

2020

2.23. Услуга дератизације и дезинсекције 
октобар 

2021

наруџбеница јун 2020 јун 2020

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Обавеза у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.  

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

набавка мале 

вредности
март 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

Начин утврђивања процењене вредности

Неопходно одржавање за несметани рад, редовно одржавање возила.

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке Обавеза у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.  

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

наруџбеница

Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

наруџбеница октобар 2020 октобар 2020

март 2020 март 2020

Обавеза у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.  

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

набавка мале 

вредности
март 2020 април 2020

Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке 

јун 2020

април 2020

Услуге се спроводе ради несметаног обављања редовних активности, извршавања уговорених обавеза 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке Обавеза у складу са Законом о  раду.  

јул 2020

Разлог и оправданост набавке 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



2.24. 85100000
Услуга периодичног и претходног лекарског 

прегледа запослених 
јун 2021

2.25. 80530000
Услуга обуке радника за пружање прве 

помоћи  
мај 2020

2.26.
Услуга обуке радника за коришћење појасева 

за рад на висини  
мај 2020

2.27. Услуга атестирања машине за сечење угља април 2020

2.28. Услуга испитивања опреме за рад на висини април 2020

2.29. 66510000

Осигурање имовине, механизације и возила, 

добровољно здравствено осигурање, 

осигурање запослених од последица 

несрећног случаја 

фебруар 

2021

2.30. Осигурање пројеката мај 2020

2.31. Услуга израде оцене службе медицине рада мај 2020

Разлог и оправданост набавке Законска обавеза.

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница март 2020

редован поступак

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Законска обавеза.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

фебруар 

2020
март 2020

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница април 2020 април 2020

наруџбеница април 2020 април 2020

наруџбеница април 2020

јун 2020 јун 2020

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања процењене вредности

април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи због поштовања обавезних законских прописа.

Начин утврђивања процењене вредности

Законска обавеза.

Колективно осигурање запослених радника од последица несрећног случаја. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

март 2020

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке За потребе стручног оспособљавања запослених. 

Начин утврђивања процењене вредности

Несметани рад ПД Георад. 

Актуелна тржишна вредност, процењена вредност на основу уговора из претходних година. 

Aнализа цена је извршена на основу уговра за исте или сличне услуге из претходних година. 

За потребе стручног оспособљавања запослених. 

набавка мале 

вредности 

Aнализа цена је извршена на основу уговра за исте или сличне услуге из претходних година. 

наруџбеница април 2020 април 2020

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



2.32.

Преглед и испитивање апарата за гашење 

пожара и хидрантске мреже

         

1. Контролни преглед и сервисирање апарата за 

гашење пожара и преглед хидрантске мреже 

2. Услуга контролисања инсталација хидрантске 

мреже за гашење пожара

3. Испитивање тела преносних апарата за 

гашење пожара на хладни водени притисак 

децембар 

2020

2.33.
Обука запослених за стицање неопходних 

сертификата за АДР

децембар 

2020

2.34.
Нaдзорна транзициона провера система 

менаџмента квалитета 

децембар 

2020

2.35.
Услуга обележавања саобраћајница и 

тротоара у кругу ПД Георад доо, Дрмно
март 2020

2.36. 71320000

Услуге пројектовања   

1.У слуга израде пројекта проширења 

јун 2020

2.37. Услуга израде плана управљања отпадом април 2020

Набавка се спроводи ради оспособљавања запослених.

април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке 

1.Контролни преглед и сервисирање 

апарата за гашење пожара и преглед 

хидрантске мреже                                                                                               

2.Услуга контролисања инсталација 

хидрантске мреже за гашење пожара                                                                                                                                                                                                   

3.Испитивање тела преносних 

апарата за гашење пожара на хладни 

водени притисак  

наруџбеница октобар 2020
новембар 

2020

Разлог и оправданост набавке Обавезна провера од стране сертификоване куће.

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница март 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност 

Актуелна тржишна вредност. 

Уређење дворишта ПД Георад доо, Дрмно.

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020
март 2020

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница март 2020

март 2020наруџбеница

март 2020

март 2020

март 2020

    Разлог и оправданост набавке Набавка неопходно због радова који ће се изводити на реновирању магацина, и других радова.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке Обавеза по Закону о управљању отпадом.

Начин утврђивања процењене вредности Aнализа цена је извршена на основу уговора за исте или сличне услуге из претходних година. 

Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

Обавеза у складу са Законом о заштити од пожара (сл. гласник 111/09) чл. 43 и правилник о техничким нормативима за 

електричне инсталације ниског напона (сл. Гласник СФРЈ 53/88, 54/88 и сл. лист СРЈ 28/95).

тајни податак

тајни податак



2.38. Услуга карактеризације отпада
октобар 

2020

2.39. Услуга сервиса и поправке алата и машина 
децембар 

2020

2.40. 72211000
Обнова и сређивање базе података са 

систем бунара 
август 2020

2.41. Услуга полагања за атест заваривача мај 2020

2.42.
Услуга провере исправности противпаничне 

расвете 

децембар 

2020

2.43. 71319000-7 Услуге вештака и проценитеља
децембар 

2020

2.44.
Телекомуникационе услуге (ADSL, интернет, 

итд.)

фебруар 

2021

2.45.

Услуга консалтинга - давање стручног 

мишљења, помоћи саветовања, 

професионалних упутстава, надзор и 

контрола у области финансија и 

рачуноводства 

март 2021

наруџбеница 

Начин утврђивања процењене вредности

Обавеза по Закону о заштити од пожара.

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке Одржавање алата и машина у исправном стању. 

Разлог и оправданост набавке Несметани рад ПД Георад. 

наруџбеница март 2020 март 2020

фебруар 2020
фебруар 

2020

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница мај 2020 мај 2020

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради додатних консултантских услуга 

Разлог и оправданост набавке Иновирање и обнова постојеће базе података 

Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

Разлог и оправданост набавке 

Увећање позиције услед настале потребе за стручним мишљењима и проценама овлашћених лица. 

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 март 2020

фебруар 

2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница 

наруџбеница
септембар 

2020
октобар 2020

Начин утврђивања процењене вредности Aнализа цена је извршена на основу уговора за исте или сличне услуге из претходних година. 

Актуелна тржишна вредност, анализа уговора из претходних година

април 2020 април 2020

наруџбеница март 2020

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке 

фебруар 2020

Начин утврђивања процењене вредности Aнализа цена је извршена на основу уговора за исте или сличне услуге из претходних година. 

март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовних активности, разврставање отпада ради продаје/излучења. 

За потребе стручног оспособљавања запослених. 

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

Начин утврђивања процењене вредности

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

Актуелна тржишна вредност. 



2.46.

Услуга консалтинга - давање стручног 

мишљења, помоћи саветовања, 

професионалних упутстава, надзор и 

контрола у области набавки 

март 2021

2.47. 30216000

Услуга изнајмљивања система евиденције 

радног времена и контроле приступа на 

приступним местима ПД Георад доо, Дрмно 

октобар 

2021

2.48.

Услуга ремонта моторних агрегата, 

хидрауличног система и инсталација за 

возила и механизацију 

децембар 

2020

2.49. Услуга ангажовања стручног надзора 
децембар 

2020

2.50. Услуга репарације бушаћих шипки јун 2020

2.51.
Услуга смештаја радника за време рада на 

терену
јан 2021

2.52.
Услуга исхране радника за време рада на 

терену 
јан 2021

Разлог и оправданост набавке 

Због настале потребе за стручним надзором и недостатка стручних лица из одређених области у самом

 ПД Геораду. 

Актуелна тржишна вредност. 

Неопходно одржавање за несметани рад, редовно одржавање возила и механизације.

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница

Актуелна тржишна вредност. 

април 2020

Набавка се спроводи ради додатних консултантских услуга 

Начин утврђивања процењене вредности

октобар 2020

март 2020

Разлог и оправданост набавке 

март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се ради ради евидентирања и праћења радног времена запослених у ПД Георад 

наруџбеница март 2020

Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности
октобар 2020

наруџбеница
фебруар 

2020

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности

Начин утврђивања процењене вредности

Актуелна тржишна вредност. 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради настале потребе за набавком услуге смештаја радника на терену 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности
јан 2020 јан 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради настале потребе за набавком услуге исхране радника на терену 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности 
март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради репарације постојећих бушаћих шипки за бушаће гарнитуре У3 и РБ

Начин утврђивања процењене вредности

набавка мале 

вредности
јан 2020 јан 2020

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

Актуелна тржишна вредност. 



2.53. Услуга хемијског чишћења
децембар 

2020

2.54.

Услуга дијагностике и довођења у 

функционално стање машина, опреме, 

возила и механизације 

децембар 

2020

2.55. Услуга израде Процене ризика од катастрофе јул 2020

2.56.
Услуга израде Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

октобар 

2020

2.57. Услуге из области противпожарне заштите
октобар 

2020

2.58. Услуга одржавања система видео надзора
фебруар 

2021

2.59. Услуга техничке контроле пројекта
децембар 

2020
наруџбеница март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради израде техничке контроле израђеног пројекта.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница март 2020 март 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради настале потребе за чишћењем личне заштитне опреме 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи услед обавезе закључивања уговора о одржавању видео надзора са фирмом лиценцираном за 

одржавање видео надзора.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
септембар 

2020

септембар 

2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

наруџбеница

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради настале потребе за набавком разноразних и  различитих услуга како би се све машине, 

опрема, возила и механизација довели у исправно и функционално стање

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

фебруар 

2020

наруџбеница јун 2020 јун 2020

март 2020

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи у складу са потребом за консултантским услугама из области заштите од пожара, заштите животне 

средине и саветовања око транспорта опасног терета.

Начин утврђивања процењене вредности

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



2.60. Услуга систематских лекарских прегледа 
децембар 

2020

2.61. Услуга превоза радника 
децембар 

2020

2.62.

Услуга испитивања - електрична мерења и 

преглед електричне инсталације (мерење 

отпора изолације, контрола заштите од 

индиректног напона додира, визуелни 

преглед инсталација и др.) у згради службе 

одржавања и управној згради

март 2020

2.63.

Услуга контроле и верификација својства, 

карактеристика и квалитета разводних 

ормара ниског напона (у управној згради)

март 2020

2.64.

Услуга контроле и мерења отпора уземљења 

громобранске инсталације за заштиту 

објеката од атмосферског пражњења 

новембар 

2020

2.65.

Услуга процене ризика о зонама опасности и 

одређивања зона на местима која су 

угрожена од настанка експлозивних смеша 

запаљивих гасова, пара, запаљивих 

течности и експлозивних прашина 

март 2020

Позиција се додаје услед настале потребе за прегледом инсталација а у складу са правилником о нормативном уређењу 

електричних инсталација ниског напона чл. 189, чл. 192 и 193.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке 

Позиција се додаје услед неопходне провере разводних ормара ниског напона, а у складу са правилником о 

нормативном уређењу електричних инсталација ниског напона чл. 189, чл. 192  и 193.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Обавеза у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима.

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке 

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница октобар 2020
новембар 

2020

Разлог и оправданост набавке 

Обавеза у складу са Законом о заштити од пожара, на основу члана 40. Правилник о техничким нормативима за заштиту 

објеката од атмосферског пражњења. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке 

набавка мале 

вредности
април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи услед настале потребе за обављањем систематских лекарских прегледа за запослене.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница април 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи услед настале потребе превоза радника. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак



2.66. Генерални ремонт камиона Камаз јул 2020

2.67.
Поправка аутодизалице Камаз - лимарски 

радови
март 2020

2.68.
Сервис и одржавање система за истакање 

горива на цистерни 

децембар 

2020

2.69. Поправка аутобуса Там - репарација април 2020

2.70. Ангажовање додатне радне снаге април 2020

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради поправке постојећег аутобуса Там и довођења у исправно и функционално стање.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

Набавка се спроводи ради поправке тј. гернералног ремонта постојећег камиона Камаз.

Начин утврђивања процењене вредности

наруџбеница
фебруар 

2020
фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке 

Набавка се спроводи ради редовног сервиса и одржавања система за истакање горива на цистени за превоз нафтних 

деривата. 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

набавка мале 

вредности 
март 2020 април 2020

Разлог и оправданост набавке 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради поправке постојећег аутобуса Там и довођења у исправно и функционално стање.

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

фебруар 2020

Разлог и оправданост набавке 

Начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. 

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

тајни податак

Актуелна тржишна вредност. 

наруџбеница
фебруар 

2020

набавка мале 

вредности 

фебруар 

2020
март 2020

редован поступак април 2020 март 2020



Редни 

број 

набавке 

ОРН Предмет набавке 
ГПП 

позиција

Процењена 

вредност набавке, 

на годишњем нивоу

Оквирни 

датум 

извршења 

уговора 

коментар

3.1.
Радови на уређењу магацина и круга ПД 

Георад доо, Дрмно
мај 2020

3.2. Проширење постојеће хидрантске мреже јун 2020

________________________________

ПД "Георад" д.о.о., Дрмно

         др Миодраг Степановић

Директор

Оквирни 

датум 

покретања 

поступка

Оквирни 

датум 

закључења 

уговора

март 2020

 ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020 - РАДОВИ

Начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена анализом тржишта, као и информативним разговорима са различитим понуђачима. 

Врста поступка набавке

Разлог и оправданост набавке

Разлог и оправданост набавке Радови се спроводе услед потребе за проширењем постојеће хидрантске мреже.

Начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена анализом тржишта. 

редовни поступак март 2020

Износ планираних 

средстава за 

набавку

фебруар 

2020

Радови се спроводе услед потребе за уређењем магацинском простора.

набавка мале 

вредности

фебруар 

2020

тајни податак

тајни податак


