
1 ДОБРА

Р.бр. Предмет набавке проц. вр. 2020

02-22/1-2020 Бела техника тајни податак

02-22/2-2020 Делови за опрему (секачице, тримери, косилице за траву, 

најлон и сл.) тајни податак

02-22/6-2020 Молерско фарбарски материјал тајни податак

02-22/7-2020 Батерије тајни податак

02-22/9-2020 Вијчана роба тајни податак

02-22/13-2020 Набавка и уградња врата и прозора и сродних елемената тајни податак

02-22/14-2020 Хигијенско санитарни материјал тајни податак

02-22/15-2020 Резервни делови за грејање и санитарије тајни податак

02-22/16-2020 Пластични прибор тајни податак

02-22/17-2020 Уређење и проширење рачунарске (ЛАН) мреже на 

објекту водоснабдевања Јарош на Упову

тајни податак

02-22/18-2020 Опрема за претакање агресивних хемикалија тајни податак

02-22/20-2020 Набавка полица за опремање магацинског простора тајни податак

02-22/22-2020 Набавка опреме за даљинско отварање улазних капија у 

управној згради и постројењима тајни податак

02-22/24-2020 Набавка лестава за силаз у дубоке водоводне шахте  на  

мрежи водовода тајни податак

02-22/26-2020 Набавка опреме за одржавање зелених површина тајни податак

02-22/29-2020 Лежајеви тајни податак

02-22/30-2020 ПП апарати тајни податак

02-22/31-2020 Израда и монтажа жалузина, тракастих завеса тајни податак

02-22/32-2020 Новогодишњи пакетићи тајни податак

02-22/33-2020 Црева за цистерне и млазнице тајни податак

02-22/34-2020 Лекови за приручну апотеку тајни податак

02-22/35-2020 Сигурносни вентили за посуде под притиском тајни податак

02-22/37-2020 Репрезентација-безалкохолна, алкохолна пића, кафа и сл.

тајни податак

02-22/38-2020 Гас тајни податак

02-22/39-2020 Светлећа реклама тајни податак

02-22/40-2020 Перфорирани папир тајни податак

02-22/41-2020 Мерач протока гаса тајни податак

02-22/42-2020 Разни елементи и материјали за водоводну мрежу тајни податак

02-22/43-2020 Израда дихтујућих елемената тајни податак

02-22/46-2020 Нивелир и нивелманске летве тајни податак

02-22/49-2020 Набавка посуда под притиском тајни податак

02-22/103-2020 ХТЗ опрема тајни податак

02-22/104-2020 Испорука и монтажа антенског стуба за разводно тајни податак

02-22/105-2020 Хидраулична станица са прикључцима тајни податак

02-22/106-2020 Опрема за хлорисање тајни податак

02-22/107-2020 Спирале за уређај за подбушивање тајни податак

02-22/108-2020 Грађевински контејнер тајни податак

02-22/109-2020 Фреквентни регулатори и софт стартери тајни податак

02-22/110-2020 Микробиолошки препарат за компостирање тајни податак

02-22/111-2020 Комунални контејнери тајни податак
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2 УСЛУГЕ

Р.бр. Предмет набавке усклађено

02-22/54-2020 Баждарење, испитивање и сервис уређаја и опреме тајни податак

02-22/58-2020 Обавезан здравствени преглед запослених тајни податак

02-22/59-2020 Превентивни здравствени прегледи запослених тајни податак

02-22/61-2020 Ванредни преглед водомера тајни податак

02-22/64-2020 Сервис и поправка зимске опреме тајни податак

02-22/65-2020 Разне услуге поправке и одржавања тајни податак

02-22/66-2020 Контрола и поправка система грејања тајни податак

02-22/68-2020 Одвожење и лагеровање муља и комуналног отпада на 

градску депонију тајни податак

02-22/69-2020 Класификација и карктеризација генерисаног отпада тајни податак

02-22/70-2020 Збрињавање генерисаног отпада у предузећу тајни податак

02-22/71-2020 Набавка геодетских подлога и трошкови услова и тајни податак

02-22/73-2020 Електронско праћење прописа тајни податак

02-22/74-2020 Образовање и стручно усавршавање тајни податак

02-22/75-2020 Услуге хотела и ресторана тајни податак

02-22/78-2020 Отклањање кварова на НН мрежи тајни податак

02-22/79-2020 Преводилачке услуге тајни податак

02-22/80-2020 Допуна акта о процени ризика и безбедности на раду тајни податак

02-22/81-2020 Преглед и сервис против експлозивно заштитних уређаја и 

инсталација са обуком радника за рад са ЕХ изведбом тајни податак

02-22/82-2020 Консултантске услуге безбедности и здравља на раду тајни податак

02-22/84-2020 Израда елабората о уређењу градилишта тајни податак

02-22/86-2020 Анкетирање потршача тајни податак

02-22/88-2020 Адвокатске услуге тајни податак

02-22/92-2020 Трошкови представника удружења за заштиту потрошача 

у комисији за рекламације тајни податак

02-22/94-2020 Услуга уградње видео надзора тајни податак

02-22/95-2020 Преглед сигурносних вентила за посуде под притиском тајни податак

02-22/98-2020 Сервис и поравка виљушкара тајни податак

02-22/99-2020 Комисија за технички пријем тајни податак

02-22/112-2020 Сервисирање опреме за хлорисање тајни податак

02-22/113-2020 Ревизија трафо станица тајни податак

02-22/114-2020 Услуге стручног надзора тајни податак

02-22/115-2020 Услуге изнајмљивања игло филтера тајни податак

02-22/116-2020 Обнављање истражних права изворишта Јарош тајни податак

0,00



3 РАДОВИ

Р.бр. Предмет набавке усклађено

02-22/100-2020 Санација процуривања резервоара тајни податак

02-22/101-2020 Антикорозивна заштита цевовода, бунарских шахти и 

чворишта на ЦСВ Јарош (пескарење) тајни податак

02-22/117-2020 Грађевински радови тајни податак

02-22/118-2020 Реконструкција  електро и комуникационих инсталација 

управне зграде тајни податак

02-22/119-2020 Санација дотрајалих лимених површина на дигесторима, 

цевоводима и резервоару биогаса тајни податак

_________________________________              ________________________________________

Овлашћено лице, Озрен Ковачић                            Одговорно лице, Директор Јасмина Бобић


