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Покретања 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

УКУПНО 18,124,831.00         49,406,233.00         26,502,652.00         18,124,833.34         49,406,234.17             26,502,652.12             

УСЛУГЕ 9,364,999.00           13,823,421.00         13,513,173.00         9,365,000.00           13,823,421.67             13,513,173.00             

Физичко обезбеђење објеката 6,833,333.00           7,500,000.00 7,500,000.00 6,833,333.33           7,500,000.00 7,500,000.00 3.2 отворени поступак Март 2018 Април 2018 Март 2019

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Образложење измене процене вредности

Осигурање 490,000.00              2,736,755.00 2,736,755.00 490,000.00              2,736,755.00 2,736,755.00 17.2 ЈНМВ Март 2018 Март 2018 Март 2019

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Образложење измене процене вредности

Одржавање 350,000.00              825,000.00 825,000.00 350,000.00              825,000.00 825,000.00 2.2 ЈНМВ Март 2018 Март 2018 Март 2019

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Образложење измене процене вредности

Заштита на раду и противпожарна 

заштита
1,166,666.00           2,382,500.00           1,926,418.00           1,166,666.67           2,382,500.00               1,926,418.00               8.2 ЈНМВ Дец 2018 Дец  2018 Апр 2019

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Образложење измене процене вредности

Образложење измене процене вредности

Регистрација возила 525,000.00              379,166.00 525,000.00 525,000.00              379,166.67 525,000.00 ЈНМВ Март 2018 Март 2018 Март 2019

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Образложење измене процене вредности

Образложење измене процене вредности

ДОБРА 8,759,832.00 35,582,812.00 12,989,479.00 8,759,833.34 35,582,812.50 12,989,479.12

Опрема за центре за сакупљање отпада и 

трансфер станице
5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 8.1 ЈНМВ Окт 2018 Окт 2018 Дец 2018

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Образложење измене процене вредности

Гориво 1,416,666.00 6,222,812.00 6,222,812.00 1,416,666.67 6,222,812.50 6,222,812.50 3.1 ЈНМВ Март 2018 Март 2018 Март 2019

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Образложење измене процене вредности

Електрична енергија 2,343,166.00 16,000,000.00 4.266.667 2,343,166.67 16,000,000.00 4,266,666.67 5.1 ЈНМВ Дец 2018 Дец 2018 Април 2019

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Образложење измене процене вредности

Образложење измене процене вредности

Набавка пластичних канти 0.00 8,360,000.00 0.00 0.00 8,360,000.00 0.00 9.1 отворени поступак - - -

Процењена вредност набавке је умањена, као резултат усаглашавања Плана са потребама Друштва.
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4

С обзиром на кашњење радова на изградњи регионалног центра у Бикову, и пролонгирања рока почетка пробног рада, а према потребној количини, новопланирани износ је усаглашен са потребама Друштва.

Процењена вредност предметне набавке је усаглашена са потребама Друштва.

Набавка предметне опреме је неопходна ради опремања центара за сакупљање отпада и трансфер станица.  Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.

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. 

2

Средства за ову намену се повећавају, у складу са процењеним потребним количинама истог, с обзиром да су потребе за коришћењем службених и осталих возила у 2018. години значајно увећавају због планираног рада РЦУО, које 

подразумева транспорт отпада са трансфер станица до РЦУО и за теретна возила на депонији.

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.

С обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом, неопходно је повећати планирани износ а према процењеној количини потрошње воде по објектима. 

3

Набавка се односи се на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за 

време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније Процена вредности набавке је утврђена прикупљањем понуда.

4

У складу са планираним почетком рада регионалног система за управљање отпадом, новопланирани износ је усаглашен са потреба Друштва.

Средства за ову намену се  повећавају с обзиром да се трошак физичког обезбеђења планира, осим за локације трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, односно на локацијама ценатара за сакупљање отпада у Чоки, 

Малом Иђошу и Новом Кнежевцу,  додатно и за локацију регионалног центра за управљање отпадом.

II Измена плана набавки за 2018.годину

Редни 

број
Предмет набавке Основ за изузеће

Оквирни датум

Планирана средства за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите су Програмом пословања умањена у односу на реалне потребе Друштва због рационализације трошкова те је потребно средства за наведену позицију 

повећати.

 Средства планирана на позицији одржавања је потребно повећати с обзиром већи број рачунарске опреме, као и расположивих путничких и теретних возила Друштва. 

Трошкови осигурања се увећавају с обзиром да је Друштво у обавези да у 2018. години осигура и регионални центар за управљање отпадом, поред трансфер станица и центара за сакупљање отпада. Процењена вредност осигурања 

предметних објеката је утврђена на основу прикупљених понуда.

Позиција

Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин.плану (без ПДВ-а)

Набавка се односи на спровођење и унапређивање противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. Процена вредности је утврђена анализом тржишта.

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.

 Набавка услуге одржавања се односи на услугу одржавања рачунарске опреме, возила и остале опреме Друштва. Процена вредности је утврђена на основу искуства из ранијих година.  

5

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

 Процењена вредност предметне набавке је усаглашена са потребама Друштва а у складу са ступањем на снагу Закона о безбедности у саобраћају РС. 
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Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Образложење измене процене вредности

4

Набавка пластичних канти се планира реализовати у току 2019. године, с обзиром на потребе Друштва а у складу са помереним роком почетка рада регионалног система за управљање отпадом.

Набавка се односи на набавку пластичних плавих канти, запремине 120 литара, за потребе грађанства на територији Града Суботице. Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта.


