






Назив наручиоца: ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" Шабац Шифра делат.: 38.21

Адреса наручиоца: 15000 Шабац, Хајдук Вељкова бб Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Покретања 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

1 4 5 6 7 8 10

УКУПНО: 107.950.000 107.950.000

I ДОБРА 70.650.000 70.650.000

Покретања 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Трошкови набавке горива 15.000.000 15.000.000 5133
Отворени 

поступак
01.08. 01.09. 31.12.

Трошкови електричне енергије 4.000.000 4.000.000 5130 ЈНМВ 01.06. 01.07. 31.12.

Набавка радне машине -

булдозера 32.000.000 32.000.000 0235 Отворени поступак 30.03. 30.04. 30.06.

Набавка лабораторијске опреме
1.500.000 1.500.000 0234 ЈНМВ 01.05. 01.06. 31.12.

Набавка пресе
6.500.000 6.500.000 0236 Отворени поступак 01.05. 01.06. 31.12.

3

Набавка ће 

бити 

реализована 

из кредитне 

линије.

Разлог и оправданост набавке: Услед потреба планирања смећа и саобраћајница 

на телу депоније.

Утврђивање процењене вредности: Вредност ове набавке утврђује 

се на основу тренутних цена радних машина на тржишту.

4
Разлог и оправданост набавке: Набавка опреме за лабораторију  је неопходна 

ради нормалног рада предузећа.

Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена на тржишту.

5

Набавка ће 

бити 

реализована 

из кредитне

линије.

2 Разлог и оправданост набавке: Набавка електричне енергије потребне за рад 

опреме на трансфер станици.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процене 

потрошње према инсталисаној снази уграђене опреме и 

тренутне тржишне вредности ел.енергије.

Оквирни датум
Напомена

1
Разлог и оправданост набавке: За сва возила и радне машине неопходно је 

набавити гориво  за текућу годину за вршење основне делатности, у складу са 

Утврђивање процењене вредности:  На основу спецификације врсте горива, 

врсте и броја возила, просечне потрошње по возилу и процене годишње 

Ред. 

бр.
Предмет јавне набавке/ОРН

Процењена 

вредност

Планирана 

средства у фин. 

плану

Конто у 

фин. 

плану

Врста поступка

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. 

бр.
Предмет јавне набавке/ОРН

Процењена 

вредност

Планирана 

средства у фин. 

плану

Конто у 

фин. 

плану

Врста поступка
Оквирни датум

Напомена



Набавка резервоара за гориво 1.000.000 1.000.000 0237 ЈНМВ 01.05. 01.06. 31.12.

Набавка контејнера 2.000.000 2.000.000 0238
Отворени поступак 01.06. 15.08. 31.12.

Набавка ХТЗ опреме са 

штампом
900.000 900.000 51250

ЈНМВ 01.04. 01.05. 31.12.

Набавка мини утоваривача 4.000.000 4.000.000 0240
ЈНМВ 01.05. 15.06. 31.12.

Трошкови прекривке инертним 

материјалом
2.000.000 2.000.000 51210 ЈНМВ 15.02. 15.03. 31.12.

Трошкови набавке гума
800.000 800.000 51241 ЈНМВ 15.02. 15.03. 31.12.

10
Разлог и оправданост набавке: Набавка прекривке инертног материјала – песка, шљунка, ризле, 

шљаке је потребна за насипање трасе пута у телу депоније.

Утврђивање процењене вредности: На основу потребних количина инертног 

материјала за дневне прекривке утврђене су дневне потребе за ангажовањем 

камиона-кипера, број дневних тура, као и на основу тржишних цена најма.

5

Набавка ће 

бити 

реализована 

из кредитне 

линије.

Разлог и оправданост набавке: Набавка пресе за пресовање смећа је неопходна 

због повећања погонске сигурности Трансфер станице.

Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена на 

тржишту.

Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена на 

тржишту.

9

Набавка ће 

бити 

реализована 

из кредитне 

линије.

Разлог и орпавданост набавке: за потребе радног процеса

 на телу депоније, линији за сепарацију и трансфер станици

11 Разлог и оправданост набавке: Набавка гума се врши за потребе промене 

дотрајалих.

Утврђивање процењене вредности: Вредност гума се процењује на 

основу врсте гума које се тренутно користе на моторним возилима и за 

које се претпоставља да ће им бити потребна замена.

6 Разлог и оправданост набавке: За потребе безбедног складиштења горива у 

кругу депоније за сва возила и радне машине.

Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена на 

тржишту.

Разлог и оправданост набавке: За потребе процеса рециклаже у поступку 

сепарисаног отпада.

Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена на 

тржишту.7

За све запослене, у складу са Правилником о безбедности и заштити на раду, 

неопходна је набавка летње и зимске заштитне опреме.
8

Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена на 

тржишту.



Трошкови материјала за 

одржавање хигијене
950.000 950.000 5120 ЈНМВ 15.01. 15.02. 31.12.

II УСЛУГЕ 37.300.000    37.300.000       

Покретања 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Трошкови транспортних услуга 2.500.000 2.500.000 5310 ЈНМВ 15.01. 15.02. 31.12.

Трошкови изнајмљивања 

радних машина на Трансфер 

станици

3.300.000 3.300.000 53151 ЈНМВ 15.01. 15.02. 31.12.

Трошкови агенције за 

обезбеђење и друге услуге
9.000.000 9.000.000 5560 ЈНМВ 15.01. 15.02. 31.12.

Трошкови изнајмљивања 

булдозера
10.000.000 10.000.000 53150 ЈНМВ 15.01. 15.06. 31.12.

Планирана 

средства у фин. 

плану

Конто у 

фин. 

плану

Врста поступка

Оквирни датум

Напомена

4
Разлог и оправданост набавке: Трошкови које је потребно издвојити за изнајмљивање 

булдозера, јер предузеће још не поседује своју радну машину.

Утврђивање процењене вредности: Вредност изнајмљивања булдозера 

се утврђује с обзиром на тренутну вредност изнајмљивања ове радне машиине 

и просечну количину радних сати у претходне 3 године.

1
Оквирни 

споразум

Разлог и оправданост набавке: Набавка транспортних услуга подразумева избор превозника који ће 

својим теретним возилима вршити довоз инертног материјала за свакодневне прекривке 

Утврђивање процењене вредности:  На основу потребних количина инертног 

материјала за дневне прекривке утврђене су дневне потребе за ангажовањем 

2

Набавка ће 

бити 

обликована у  

партијама, 

према врсти 

возила

Разлог и оправданост набавке: Набавка услуга изнајмљивања радних машина је неопходна јер 

предузеће не поседује утоваривач. Такође, биће неопходно изнајмити и    одговарајући камион за 

превоз контејнера.

Утврђивање процењене вредности:  На основу планираних дневних количина 

отпада који ће се планирати каои и на основу планираних количина инертног 

материјала за дневне прекривке утврђене су дневне потребе за ангажовањем 
3 Набавка ће 

бити 

обликована у  

партијама, 

према врсти 

услуге

Разлог и оправданост набавке: Због даљег ангажвања непознатог броја извршилаца 

обзиром да ће бити изграђена и линија за сепарацију када ће бити познати сви 

извршилачки послови.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процена конкретних 

извршилачких послова и захтева специфичних радних активности на 

линији за сепарацију и трансфер станици.

12
Разлог и оправданост набавке: За потребе одржавања хигијене у предузећу. Утврђивање процењене вредности:  На основу количине материјала 

који је потребан за одржавање хигијене у предузећу, на телу депоније, 

трансфер станици и у дирекцији.

Ред. 

бр.
Предмет јавне набавке/ОРН

Процењена 

вредност



Трошкови текућег одржавања 

путничких и теретних возила
2.500.000 2.500.000 53201 ЈНМВ 15.maj 15.jun 30.okt

Трошкови услуга анализе и 

мониторинга животне средине
900.000 900.000 5391 ЈНМВ 15.02. 15.03. 31.12.

Трошкови инвестиционог 

одржавања на трансфер 

станици

800.000 800.000 53209 ЈНМВ 15.10. 15.11. 31.12.

Пројектовање
          6.000.000     6.000.000 0242

Отворени поступак

01.09. 15.10.

31.12.

Трошкови телефона
700.000     700.000     5312

ЈНМВ 01.04. 01.05. 31.12.

Трошкови текућег одржавања 

радних машина 800.000     800.000     53202
ЈНМВ 01.04. 01.05. 31.12.

Трошкови инвестиционог 

одржавања на депонији 800.000     800.000     53208
ЈНМВ 01.04. 01.05. 31.12.

Набавка ће 

бити 

реализована 

из кредитне 

линије.

11

7
Оквирни 

споразум
Разлог и оправданост набавке: За потребе инвестиционог одржавања на 

Трансфер станици.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процењене вредности 

ангажовања извођача радова за потребе одржавања на Трансфер станици.

5

Набавка ће 

бити 

обликована у  

партијама, 

према врсти 

услуге

Разлог и оправданост набавке:  За потребе текућег одржавања путничких и 

теретних возила

Утврђивање процењене вредности: На основу процене за потребама 

вршења редовних сервиса у овлаштеним сервисима, као и њиховим тренутним 

тржишним вредностима.

6

Набавка ће 

бити 

обликована у  

партијама, 

према врсти 

услуге

Разлог и оправданост набавке: Израда студије редовне анализе и мониторинга за стање загађености 

земљишта,воде и ваздуха, а за исходовање интегрисане дозволе управљања отпадом.
Утврђивање процењене вредности:  На основу процене потребне 

документације и тренутним ценама за њихову израду, а у складу са 

прописима о заштити животне средине.

9
 Разлог и оправданост набавке: За потребе рада и комуникације свих 

запослених  

Утврђивање процењене вредности: Вршена је на основу процене трошкова 

у прошлој години.

10
Разлог и оправданост набавке: За потребе текућег одржавања радних машина 

на Трансфер станици

Утврђивање процењене вредности: Вршена је на основу процене трошкова 

у прошлој години.

Разлог и оправданост набавке:   Неопходност израде пројекта нове депонијске 

касете. 

Утврђивање процењене вредности:  На основу трошкова за израду пројеката 

из области у претходним годинама.
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