
План набавки за 2015. годину Обухвата: Датум усвајања
ЈКП "ЧИСТОЋА" ЖАБАЉ План набавки

Јавне Набавке

без ПДВ-а са ПДВ-ом
покрет.
Поступка

закључ.
уговора

изврш.
Уговора

УКУПНО
2015

ДОБРА
јан/дец јан/дец јан/дец
2015. 2015. 2016.

Рб Врстра поступка

16.000.000

Оквирни датуми

конто/позиција

Планирана средства у буџету/фин.плану
Процењена

вредност без ПДВ-а
(укупно по
годимама)

Предмет набавке

12.300.000
3.000.000 3.000.000 3.600.000 02601 Канте за смеће

Контејнери за смеће
Поступак јавне
набавке мале

вредности
2015. 2015. 2016.

По годинама:
2015-3.000.000

Напомена

Остале напомене:
нов. дец. дец/2015
2015 2015 дец2016

По годинама:
2015-5.500.000

Напомена

Остале напомене:

3.000.000 3.600.000 02601

Разлози и оправданост
набавке:

Канте за смеће
Контејнери за смеће

Куповина канти је неопходна како би се подмирила домаћинства која их не подедују и што би куповина  допринела
повећању наплате услуге одношења смећа.

Процена количине канти и контејнера, утврђена је у односу на новчани износ, предвиђен поменутим Уговором.Начун утврђивања
процењене вредности

Поступак јавне
набавке мале

вредности

2 Гориво
-дизел
-бензин
-течни нафтни гас

5.500.000 5.500.000 6.600.000

Начун утврђивања
процењене вредности Процена количине утврђена је на основу досадашње потрошње, а вредност на основу цена горива на тржишту.

1

Отворени
поступак

Разлози и оправданост
набавке:

Ова набавка неопходна за несметано обављање претежне делатности предузећа, одвожење отпада и изношење
отпадних вода, односно за нормално функционисање предузећа.

513000
513100



јан. феб. дец/2015.

2015. 2015. дец/2016.

По годинама:
2015.-1.000.000

Напомена

Остале напомене:
јан. феб. феб/2015.

2015. 2015. феб/2016.
По годинама:
2015-1.350.000

275.000
175.000
200.000

75.000
75.000

350.000
200.000

3 Храна за псе*
Партије:
1. Тестенина
2. Хлеб

1.000.000 1.000.000 1.200.000

Начун утврђивања
процењене вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача на тржишту и количине хране.

Поступак јавне
набавке мале

вредности600.000
400.000

Разлози и оправданост
набавке:

Набавка је неопходна за исхрану паса на азилу за псе. Процена количине извршена је на основу анализе количине
хране која је била неопходна за исхрану паса у току претходне године.

5124000

4 Резервни делови и
опрема за возила
1. FAP1620 и FAP1414
(аутоцистерна)
2. Ман (аутоцистерна)
3. Лада Нива
4. ZASTAVA
FLORIDA 1,3I
5. Цитроен Берлинго
6. Пнеуматици
7. Остали прибор

1.350.000 1.350.000 1.620.000 Поступак јавне
набавке мале

вредности

51240000

2015-1.350.000
275.000
175.000
200.000

75.000
75.000

350.000
200.000

Напомена

Остале напомене:

* Напомена уз набавку храна за псе – с обзиром да се ова набавка односи на набавку хране секундарног порекла

која служи искључиво за исхрану паса, она је одвојена од набавке хране која служи за исхрану зпослених на азилу. 2

4 Резервни делови и
опрема за возила
1. FAP1620 и FAP1414
(аутоцистерна)
2. Ман (аутоцистерна)
3. Лада Нива
4. ZASTAVA
FLORIDA 1,3I
5. Цитроен Берлинго
6. Пнеуматици
7. Остали прибор

1.350.000 1.620.000

Начун утврђивања
процењене вредности

Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту, као и анализом претходних
година.

Поступак јавне
набавке мале

вредности

Разлози и оправданост
набавке:

Због свакодневне употребе возила за обављање делатности предузећа, неопходна је набавка делова као и осталог
прибора за возила, због замене истих, услед могућих кварова на самим возилима.

51240000



окт. нов. нов/2015.
2015. 2015. нов/2016.

По годинама:
2015-1.450.000

300.000
200.000

75.000
75.000

500.000
300.000

Напомена

5 Резервни делови и
опрема за возила
1. Ман (аутоцистерна)
2. Лада Нива
3. ZASTAVA
FLORIDA 1,3I
4. Цитроен Берлинго
5. Пнеуматици
6. Остали прибор

1.450.000 1.450.000 51240000 Поступак јавне
набавке мале

вредности

Разлози и оправданост
набавке:

Због свакодневне употребе возила за обављање делатности предузећа, неопходна је набавка делова као и осталог
прибора за возила, због замене истих, услед могућих кварова на самим возилима.

Начун утврђивања
процењене вредности

Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту, као и анализом претходних
година.

1.740.000

Остале напомене:

3

5

Разлози и оправданост
набавке:

Због свакодневне употребе возила за обављање делатности предузећа, неопходна је набавка делова као и осталог
прибора за возила, због замене истих, услед могућих кварова на самим возилима.

Начун утврђивања
процењене вредности

Процена вредности набавке врши се анализом цена различитих понуђача на тржишту, као и анализом претходних
година.



феб март март/2015.

2015. 2015. феб/2016.

По годинама:
2015-800.000

Напомена

Остале напомене:
јан. јан. јан/2015.

1 Услуге поправке и
одржавања возила:
1. путничка возила
2. теретна возила

800.000 800.000 960.000

Начун утврђивања
процењене вредности

ЈНМВ

400.000
400.000

Разлози и оправданост
набавке:

532000

Свакодневна употреба возила (Лада Нива за функционисање пољочуварске службе, приватних возила у службене
сврхе), изискује редовно одржавање, сервисе и поправке возила, што самим тим представља и разлог за спровођење
ове набавке. Такође, употреба цистерни за обављање делатности предузећа повлачи за собом редовно одржавање,
сервисе, поправке.
Процена вредности набавке извршена је анализом претходних година.

2 Услуге одобравања
кредита (66113000) –
револвинг кредит на
12 месеци

600.000 600.000 562000

УСЛУГЕ 3.700.000

Поступак
јавне набавке

мале
вредности

јан. јан. јан/2015.
2015. 2015. јан/2016.

По годинама:
2015-600.000

Напомена

Остале напомене:

Разлози и оправданост
набавке:

Набавка је неопходна како би се резервисала додатна средства намењена за утужење грађана који имају дуговања по
рачуну за извршене услуге одношења смећа и отпадних вода, а све у циљу повећања наплате за извршене услуге.

2 Услуге одобравања
кредита (66113000) –
револвинг кредит на
12 месеци

600.000 600.000 562000

Начун утврђивања
процењене вредности

Процена вредности набавке извршена је на основу понуда (планова отплате кредита) различитих пословних банака
(камата за период отплате са свим трошковима обраде кредита, трошковима припреме документације, процене
вредности покретне ствари,...), а све у складу са чланом 66. став 2. тачка 3. Закона о јавним набавкама

Поступак
јавне набавке

мале
вредности



јан. феб. феб/2015.
2015. 2015. феб/2016.

По годинама:

2015.-800.000
Напомена

Остале напомене:
јан. феб. феб/2015.

2015. 2015. феб/2016.
По годинама:

3 Одвожење и
уништавање
секундарних сировина
животињског порекла
и угинулих животиња
(9051330)

800.000 800.000 960.000

Начун утврђивања
процењене вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

Поступак
јавне набавке

мале
вредности

Разлози и оправданост
набавке:

С обзиром да је зоохигијеничарској служби поверено сакупљање угинулих животиња са јавних површина и из
домаћинстава по позиву грађана, потребна је ова вршта набавке.

539000

4 Курирске услуге
(64120000)

1.500.000 1.500.000 1.800.000 539000 Поступак
јавне набавке

мале
вредности

2015. 2015. феб/2016.
По годинама:
2015-1.500.000

Напомена

Остале напомене:

5

4 Курирске услуге
(64120000)

1.500.000

Разлози и оправданост
набавке:

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у предузећу, достављања месечних рачуна, опомена и
других обавештења крајњим корисницима услуга.

Начун утврђивања
процењене вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе цена ове услуге на тржишту.

1.800.000 539000 Поступак
јавне набавке

мале
вредности


