
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: 8,730,000 8,730,000
I ДОБРА 2.300.000 2.300.000

Материјал за одржавање основних 
средстава

150,000 150,000 5122 чл.39. ст. 2 01.04. 01.05. 31.12.

Трошкови канцеларијског материјала 300,000 300,000 5121 чл.39. ст. 2 15.01. 15.02. 31.12.

Трошкови резервних делова  / ОРН: 
34330000

150,000 150,000 5140 чл.39. ст. 2 01.04. 01.05. 31.12.

Трошкови ХТЗ опреме / ОРН: 18100000 
и 18830000

500,000 500,000 51250 чл.39. ст. 2 01.04. 01.05. 31.12.

Противпожарна Опрема и атести 200,000 200,000 53912 чл.39. ст. 2 01.04. 01.05. 31.12.

1 Разлог и оправданост набавке: За вршење текућег одржавања основних средстава 
за обављање длатности.

Утврђивање процењене вредности:  Вршена је на основу 
процене врсте и количине материјала потенцијалних за замену и 
њихове тренутне тржишне вредности.

2 Разлог и оправданост набавке: За потребе канцеларијског пословања код вршења 
основне делатности, у складу са спецификацијом.

Утврђивање процењене вредности:  Вршена је на основу 
процене врсте и количине материјала потенцијалних за замену и 
њихове тренутне тржишне вредности.
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3

Набавка ће бити 
обликована у  

партијама, према 
месту врсти возила

Разлог и оправданост набавке: За планирана путничка, теретна и радна возила и 
машине, као и за теретно возило и радну машину који су већ набављени неопходно 
је планирање набавке потребних резервних делова за вршење текућег одржавања 
возила.

Утврђивање процењене вредности:  Вршена је на основу 
процене врсте и количине материјала потенцијалних за 
замену и њихове тренутне тржишне вредности.

4 Разлог и оправданост набавке: За све запослене, у складу са Правилником о 
безбедности и заштити на раду, неопходна је набавка летње и зимске заштитне 
опреме.

Утврђивање процењене вредности:  Вршена је на основу 
процене врсте и количине материјала потенцијалних за замену и 
њихове тренутне тржишне вредности.



Трошкови ситног инвентара 300,000 300,000 5124  чл.39. ст. 2 15.02. 15.03. 31.12.

Трошкови алата 5ОО.ООО 5ОО.ООО 5123 чл.39. ст. 2 15.01. 15.02. 31.12.

Набавка рачунарске опреме 2ОО.ООО 2ОО.ООО О243 чл.39. ст. 2 15.03. 15.04. 31.12.

II УСЛУГЕ 6,230,000 6,230,000
Трошкови регистрације возила 200,000 200,000 5321 чл.39. ст. 2 15.10. 15.11. 31.12.

Трошкови текућег одржавања радних 
машина

500,000 500,000 53202 чл.39. ст. 2 01.04. 01.05. 31.12.

Трошкови одржавања рачунарске 
опреме

500,000 500,000 53206 чл.39. ст. 2 15.01. 15.02. 31.12.

Трошкови инвестиционог одржавања 
на депонији

500,000 500,000 53208 чл.39. ст. 2 15.03. 15.04. 31.12.

Трошкови машинског одржавања и 
израде ванстандардних елемената

300,000 300,000 53212 чл.39. ст. 2 15.04. 15.05. 31.12.

5 Разлог и оправданост набавке: Набавка противпожарне опреме   неопходног за 
вршење сопствене делатности.

Утврђивање процењене вредности:  Вршена је на основу 
процене врсте и количине материјала потенцијалних за замену и 
њихове тренутне тржишне вредности.

2

Разлог и оправданост набавке: За потребе текућег одржавања радних машина из 
возног парка.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процене за потребама 
вршења редовних сервиса у овлаштеним сервисима, као и њиховим 
тренутним тржишним вредностима.

3 Разлог и оправданост набавке: За потребе редовног одржавања рачунарске 
опреме на депонији и трансфер станици.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процењене вредности 
ангажовања овлаштених сервисера на интервенцијама и тренутним ценама 
њихових норма часова рада.

6
Набавка ће бити 

обликована у  
партијама, према 
врсти материјала.

Разлог и оправданост набавке: Набавка за ситан инвентар је неопходан ради 
нормалног рада предузећа.

Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена.

1 Разлог и оправданост набавке: За потребе редовног коришћења свих путничких и 
теретних возила потребних за рад предузећа

Утврђивање процењене вредности:  На основу броја возила, 
према њиховим спецификацијама и тренутним ценама техничких 
прегледа и регистрације

7 Разлог и оправданост набавке: Набавка неопходна за опремање новоизграђених 
административних објеката на депонији и трансфер станици.

Утврђивање процењене вредности:  Вршена је на основу процене врсте и 
количине материјала потенцијалних за замену и њихове тренутне тржишне 
вредности.

Разлог и оправданост набавке: замена дотрајалих и застарелих уређаја као и 
опремање компјутерском опремом нових радних места и објеката.

Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена.8

4

Набавка ће бити 
обликована у  

партијама, према 
месту врсти услуге

Разлог и оправданост набавке: За потребе инвестиционог одржавања Депоније. Утврђивање процењене вредности:  На основу процењене вредности 
ангажовања извођача радова на интервенцијама и тренутним ценама 
њихових норма часова рада



Трошкови осталог одржавања 200,000 200,000 53210 чл.39. ст. 2 15.feb 15.mart 31.12.

Трошкови одржавања канцеларијског 
простора

200,000 200,000 53211 чл.39. ст. 2 15.02. 15.03. 31.12.

Трошкови рекламе и пропаганде 200,000 200,000 5350 чл.39. ст. 2 15.02. 15.04. 31.12.

Трошкови баждарења опреме 150,000 150,000 5313 чл.39. ст. 2 15.02. 15.03. 31.12.

Трошкови књиговодствених услуга 430,000 430,000 5503 чл.39. ст. 2 15.01. 15.02. 31.12.

Трошкови службене документације и 
студија

300,000 300,000 53901 чл.39. ст. 2 15.03. 15.04. 31.12.

Трошкови одржавања софтвера 100,000 100,000 5506 чл.39. ст. 2 15.01. 15.02. 31.12.

6 Разлог и оправданост набавке: За потребе осталог не предвиђеног инвестиционог 
одржавања Депоније и Трансфер Станице које због пробног рада није могуће у 
овом моменту очекивати.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процењене вредности 
ангажовања извођача радова на интервенцијама и тренутним ценама 
њихових норма часова рада.

7 Разлог и оправданост набавке: Набавка услуга одржавања канцеларијског простора 
и то: кречење, оправке, итд...

Утврђивање процењене вредности:  На основу броја 
канцеларија, њихових површина и тржишних вредности 
услуга одржавања и кречења.

5 Разлог и оправданост набавке: За потребе  машинског одржавање и израде 
вансеријских елемената.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процењене вредности 
ангажовања извођача радова на интервенцијама и тренутним ценама 
њихових норма часова рада.

10 Разлог и оправданост набавке: За потребе обрачуна редовног пословања, обрачуна 
пореских стопа, исплату зарада и у осталим књиговодственим поступцима.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процене броја 
књиговодствених и других финансијских трансакција, броја 
предмета и тренутних цена на тржишту.

11 Разлог и оправданост набавкe: За потребе исходовања дозвола и потребе праћења и 
ажурирања интерних аката из области безбедности и заштите на раду.

Утврђивање процењене вредности: На основу процене 
годишњих трошкова ове врсте и у складу са тренутним 
ценама.

8 Разлог и оправданост набавке: За потребе редовног рада предузећа. Утврђивање процењене вредности:  На основу процене 
годишњих трошкова ове врсте и у складу са тренутним 
ценама.

9
Разлог и оправданост набавке:  За потребе провере калибрисаности и тачности рада колских 
вага трансфер станице и депоније које служе за утврђивање тачне тежине отпада, на основу 
кога севрши фактурисање услуге депоновања.

Утврђивање процењене вредности:  Вршена је на основу 
процене трошкова у прошлој години.

12 Разлог и оправданост набавке: За потребе одржавања апликативног софтвера за 
рад депоније и трансфер станице.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процене за 
потребама ангажовања овлашћеног сервисера и према цени 
норма сата.



Трошкови премије осигурања 200,000 200,000 5520 чл.39. ст. 2 15.04. 01.05. 31.12.

Трошкови дератизације, дезинсекције, 
дезинфекције

200,000 200,000 53911 чл.39. ст. 2 15.02. 15.03. 31.12.

Трошкови одржавања електро опреме и 
инсталација 500,000 500,000 53205 чл.39. ст. 2 01.06. 01.07. 31.12.

Трошкови одржавања грађевинских 
објеката 500,000 500,000 53207 чл.39. ст. 2 01.07. 01.08. 31.12.

Трошкови видео надзора и 
комуникационих уређаја 500,000 500,000 53217 чл.39. ст. 2 01.04. 01.05. 31.12.

Трошкови ревизије 150,000 150,000 5502 чл.39. ст. 2 15.09. 15.10. 31.12.

Трошкови аутоматике 500,000 500,000 53220 чл.39. ст. 2 15.01. 15.02. 31.12.

14 Разлог и оправданост набавкe: За потребе одржавања хигијене на Депонији. Утврђивање процењене вредности: На основу количине 
материјала који је потребан за одржавање хигијене на 
Депонији.

18 Разлог и оправданост набавкe: Трошкови који се издвајају за услугу ревизије. Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена за 
обављање ове услуге.

13
Разлог и оправданост набавкe: Неопходно је обезбедити осигурање 
новоизграђених објеката и опреме на депонији и Трансфер станици од различитих 
ризика (лома, крађе, пожара и сл.), осигурање набављених возила као и обавезно 
здравствено осигурање свих запослених.

Утврђивање процењене вредности:  На основу 
спрецификације потребних врста осигурања и тренутних 
премија осигурања на тржишту.

15
Разлог и оправданост набавке: Неопходност одржавања инсталација и опреме Утврђивање процењене вредности: На основу процене 

годишњих трошкова ове врсте и у складу са тренутним 
ценама.

16
Разлог и оправданост набавке: Евентуална доградња и адаптација постојећих објеката и 
одржавање истих.

Утврђивање процењене вредности: На основу 
тренутних цена на тржишту

17
Разлог и оправданост набавке: Неопходност опремања нових објеката системом видео 
надзора и замена постојећих дотрајалих уређаја.

Утврђивање процењене вредности: На основу 
тренутних цена на тржишту



Трошкови репрезентације 100,000 100,000 5510 чл.39. ст. 2 15.01. 15.02. 31.12.

III РАДОВИ 200,000 200,000
Трошкови изградње и одржавање 
биотрнова

200,000 200,000 53218 чл.39. ст. 2 15.03. 15.04. 31.12.

                
Сремска Митровица, Остали заступник ЈКП "Срем-Мачва" Шабац
Дана: 30.11.2017. године      ____________________________________

                 Душан Лакетић, дипл. ецц

1

Набавка ће бити 
обликована у  

партијама и према 
врсти радова.

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши ради изградње порушених и за одржавање 
постојећих биотрнова.

Утврђивање процењене вредности:  На основу процене 
вредности материјала на тржишту и трошкова изградње и 
одржавања.

19 Разлог и оправданост набавкe: Трошкови аутоматике се односе на аутоматске 
уредјаје и склопке и њихово одржавање.

Утврђивање процењене вредности: На основу тренутних цена за 
обављање ове услуге.

20 Разлог и оправданост набавкe: Редовни трошкови репрезентације. Утврђивање процењене вредности: На основу 
тренутних цена тих артикала.
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