


План набавки
Измена Плана 

набавки
План набавки Измена Плана набавки

Покретања 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

УКУПНО 59,904,000.00         62,286,500.00         59,904,000.00         62,286,500.00            

УСЛУГЕ 33,483,000.00         33,483,000.00         33,483,000.00         33,483,000.00            
Транспортне услуге (телефон, интернет, 

птт и сл.) 1,083,000.00 1,083,000.00 1,083,000.00 1,083,000.00 2.1 отворени поступак Јун 2021 Јун 2021 Јун 2022

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Одржавање мобилне опреме 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.2 отворени поступак Септ 2021 Септ 2021 Септ 2022
Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Сервиси возила 1,000,000.00           1,000,000.00           1,000,000.00           1,000,000.00               2.3 отворени поступак Јун 2021 Јун 2021 Јун 2022

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Физичко обезбеђење свих објеката 25,000,000.00          25,000,000.00 25,000,000.00          25,000,000.00 2.4 отворени поступак Мај 2021 Мај 2021 Мај 2022

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности
Заштита на раду и противпожарна 

заштита
1,200,000.00           1,200,000.00 1,200,000.00           1,200,000.00 2.5 отворени поступак Јун 2021 Јун 2021 Јун 2022

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Осигурање 3,200,000.00           3,200,000.00 3,200,000.00           3,200,000.00 2.6 отворени поступак Септ 2021 Септ 2021 Септ 2022

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

ДОБРА 26,421,000.00 28,803,500.00 26,421,000.00 28,803,500.00

Уља, мазива, антифриз 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1.1 отворени поступак Април 2021 Април 2021 Дец 2021

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Гориво 19,000,000 19,000,000.00 19,000,000 19,000,000.00 1.2 отворени поступак Ааприл 2021 Април 2021 Април 2022
Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Електрична енергија 5,421,000.00 5,421,000.00 5,421,000.00 5,421,000.00 1.3 отворени поступак Април 2021 Април 2021 Април 2022

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Одржавање путева и платоа (шљунак, 

ризла)
1,000,000 1,000,000.00 1,000,000 1,000,000.00 1.4 отворени поступак Окт 2021 Окт 2021 Окт 2022

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

Набавка опреме за технолошко-техничко 

оспособљења уређаја за пречишћавање 

процедних вода (Реверзна осмоза)

0.00 2,382,500.00 0.00 2,382,500.00 1.5 отворени поступак Јун 2021 Јун 2021 Дец 2021

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности

4

5

3 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.

Набавка се односи на набавку материјала (шљунак, ризла и сл.), неопходних за одржавање путева и платоа на локацијама Регионјална депоније.

Набавка се односи на трошкове везане за возни парк и радне машине Друштва. 1

2

4 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. 

4

3

6 Набавка се односи 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

Прва измена плана набавки за 2021.годину

Редни 

број
Предмет набавке Основ за изузеће

Оквирни датум
Позиција

Планирана средства у буџету/фин.плану (без 

ПДВ-а)
Процењена вредност (укупно, по годинама)

1

Набавка се односи на опремање постројења за пречишћавање процедних вода и постепено оспособљење постројења. Расписивање набавке се планира за други квартал 2021. 

године. 

Набавка горива се спроводи за потребе радних машина, теретних и путничких возила Друштва, ради обављања редовних активности које се планирају у 2021. години. Укупан 

трошак горива за 2021. годину износи 19.000.000,00 динара.

Набавка се односи на трошкове поштанских услуга, телекомуникационих услуга и трошкове интернета.

2

Набавка се односи на редовне периодичне сервисе возила Друштва

Набавка се односи на спровођење и унапређивање противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. Кроз планирану набавку за трошкове заштите на раду и 

противпожарне заштите је неопходно реализовати низ активности и израду аката у складу са законским обавезама.

Набавка се односи на услуге одржавања радних машина, камиона и путничких аутомобила.
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