


План јавних набавки предузећа "Регионална депонија" д.о.о. Суботица за 2018.годину 

Р.бр. Предмет набавке  

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама) 

Планирана средства 

у буџету/фин.плану 

(без ПДВ-а) Позиција 
Врста 

поступка 

Оквирни датум 

 План  План 
Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

уговора 

  Укупно 17.284.831,00 17.284.833,34           

                

  УСЛУГЕ 8.524.999,00 8.525.000,00   

1. 

Физичко обезбеђење објеката 
6.833.333,00 6.833.333,33 3.2 

Отворени 

поступак 
Март 2018 Април 2018 Март 2019 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Набавка се односи на физичко обезбеђење регионалног центра у Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти 

и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. Процењена вредност је 

утврђена анализом тржишта. 

2. 
Регистрација возила 525.000,00 525.000,00 4.2 ЈНМВ Март 2018 Март 2018 Март 2019 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Набавка се односи на регистрацију свих возила са којима располаже Друштво. Процењена вредност је утврђена 

анализом тржишта. 

3. 

Заштита на раду и противпожарна 

заштита 
1.166.666,00 1.166.666,67 8.2 ЈНМВ Апр 2018 Апр 2018 Апр 2019 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Набавка се односи на спровођење и унапређивање противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. 

Процена вредности је утврђена анализом тржишта. 

  ДОБРА 8.759.832,00 8.759.833,34  

1. 

Опрема за центре за сакупљање 

отпада и трансфер станице 
5.000.000,00 5.000.000,00 6.1 ЈНМВ Мај 2018 Мај 2018 Јун 2018 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Набавка предметне опреме је неопходна ради опремања центара за сакупљање отпада и трансфер станица.  

Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта. 

2. 

Гориво 1.416.666,00 1.416.666,67 3.1 ЈНМВ Март 2018 Март 2018 Март 2019 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Набавка горива је потребна за путничка и теретна возила Друштва ради обављања редовних активности Друштва 

односно за потребе планираног тестирања, пробног рада и планираног рада Регионалног центра за управљање 

отпадом. Процена количине је утврђена на основу анализе потрошње из ранијих година и на основу планираних 

активности у 2018.години. Процена вредности је вршена на основу анализе цена различитих понуђача преко 

интернета.      



 

3. 

Електрична енергија 2.343.166,00 2.343.166,67 5.1 ЈНМВ Март 2018 Март 2018 Март 2019 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Набавка се односи на електричну енергију објеката регионалног система за управљање отпадом. Процена 

вредности је утврђена на основу података о процењеној потршњи електричне енергије предметних објеката.  
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