
План јавних набавки за 2019. годину 
ЈКП"Стари град"Шабац

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 13.2.2019
Измена број: 1 19.6.2019
Измена број: 2 4.7.2019
Измена број: 3 29.8.2019
Измена број: 4 15.10.2019

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

127.268.000

добра 81.111.000

1.1.1 3/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Резервни делови 5.000.000

1.1.2 3/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Канцеларијски материјал 1.200.000

1.1.3 4/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Пнеуматици 1.100.000

1.1.4 4/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019ХТЗ опрема 3.500.000

1.1.5 2/2019 3/2019отворени поступак 3/2020Електрична енергија за потпуно снабдевање 5.600.000

1.1.6 12/2019 1/2020поступак јавне набавке мале вредности 1/2020Уља и мазива 950.000

1.1.7 5/2019 8/2019отворени поступак 8/2020Гориво 27.500.000

1.1.8 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Храна за псе 2.000.000

1.1.9 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Посуде за смеће 3.000.000

1.1.10 2/2019 4/2019отворени поступак 7/2019Возило за сакупљање отпада - аутосмећар 7.920.000

1.1.11 5/2019 6/2019поступак јавне набавке мале вредности 6/2019Еко и пвц вреће 820.000

1.1.12 2/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 2/2020Ризла са насипањем, превозом и ваљањем 1.940.000

1.1.13 2/2019 4/2019отворени поступак 4/2020Средства за одржавање хигијене 301.000

1.1.14 7/2019 7/2019поступак јавне набавке мале вредности 7/2020Грађевински материјал 2.500.000

Измена број: 2; усвојена: 4.7.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 13.2.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Потребно повећати процењену вредност за  грађевински материјал, обзиром да постоје веће потребе за наведеним материјалом, а појавила су се додатна финансијска 
средства, тако да је могуће извршити наведено повећање.

1.1.15 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 6/2019Мини багер 2.280.000

1.1.16 7/2019 7/2019поступак јавне набавке мале вредности 7/2020Браварски материјал 1.500.000

Измена број: 2; усвојена: 4.7.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 13.2.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Потребно повећати процењену вредност за  браварски материјал, обзиром да постоје веће потребе за наведеним материјалом, а појавила су се додатна финансијска 
средства, тако да је могуће извршити наведено повећање.
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1.1.17 10/2019 11/2019отворени поступак 1/2020Метални контејнери 1,1м3 са пластичним 
поклопцем

14.000.000

Измена број: 4; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 13.2.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Planom javnih nabavki za 2019. godinu predviđeno je da se
na poziciji posuda za smeće nabave kante od 120 litara i plastični kontejneri od 770l. Kante od 120 l namenjene su za individualno stanovanje i iste su trebale biti  podeljene građanima u ulicama 
koje su imale kontejnere na
javnim površinama. Postojećim plastičnin kontejerima u navedenim ulicama koji bi bili uklonjeni kao i nabavljenim plastičnim kontejnerima zapremine 770l, svi za kolektivno stanovanje, bili bi 
popunjeni reoni gde isti nedostaju. Na osnovu raspoloživih sredstava iz Programa
poslovanja u Planu javnih nabavki je opredeljen iznos od 3.000.000,00
dinara.Ova javna nabavka je sprovedena, sklopljen je ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem i očekuje se njihova isporuka.
Posle problema koji su se desili u leto 2019. godine, gde smo imali probleme u
efikasnosti službe IS, kašnjenja u redovnom iznošenju smeća, kao i nekontolisanom
paljenju plastičnih kontejnera, čak i mimo zimskog perioda, rešili smo da
promenimo strategiju i nabavimo metalne kontejnere.
Sa nabavkom metalnih kontejnera dobićemo na efikasnosti, brzini pražnjenja istih,
otpornosti na paljenje, brzini pražnjenja i vizelnom
efekatu.
 Kontolom na terenu se došlo do zaključka da bi bilo urgentno nabaviti 550 kontejnera i to:
 - na gradskom području  zameniti.................265 kom
 - na gradskom području dopuniti ..................50 kom
 - na seoskom području zamena ........ ...........145 kom
 - na seoskom području dopuna .................... 50 kom
 - r e z e r v a             ..................... 50 kom
      u k u p n o                                 550 kom

 Procenjena vrednost nabavke iznosi 14.000.000,00 dinara, konto 023.Do procenjene vrednosti se došlo na bazi dostavljenih preliminarnih ponuda od potencijalnih dobavljača.
 Nabavka se finansira iz sopstvenih sredstava.
 Saglasnost osnivača je dobijena.

услуге 43.557.000

1.2.1 2/2019 9/2019отворени поступак 9/2020Услуге уступања људских ресурса од стране 
привредних друштава за обављање послова код 
наручиоца

35.000.000

Измена број: 1; усвојена: 19.6.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 13.2.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Потребно повећати средства на позицији 1.2.1 - услуге, обзиром да се јавила потреба за ангажовањем већег броја радника услед одласка у пензију и отказа уговора о 
раду (од стране послодавца и запослених) стално запослених у ЈКП "Стари град" Шабац.

1.2.2 5/2019 7/2019отворени поступак 7/2020Услуге осигурања 3.200.000

1.2.3 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Ветеринарске услуге 2.400.000

1.2.4 8/2019 9/2019поступак јавне набавке мале вредности 9/2020Сеча стабала 657.000

1.2.5 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Услуга израде посебне основе газдовања шумама 900.000

1.2.6 5/2019 6/2019поступак јавне набавке мале вредности 10/2019Услуга ангажовања спасилачке службе 1.400.000

радови 2.600.000

1.3.1 8/2019 9/2019поступак јавне набавке мале вредности 9/2019Израда нн мреже за напајање потрошача на 
локацији Вашариште

2.600.000

Измена број: 3; усвојена: 29.8.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 13.2.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Потреба ираде елекро мреже на новој локацији за Вашариште
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Место и датум:
М.П.

Мирослав Премовић

Овлашћено лице:

Сања Марковић Искић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 19.6.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 13.2.2019
Потребно повећати средства на позицији 1.2.1 - услуге, обзиром да се јавила потреба за ангажовањем већег броја радника услед одласка у пензију и отказа уговора о раду (од стране послодавца и 
запослених) стално запослених у ЈКП "Стари град" Шабац.

Измена број: 2; усвојена: 4.7.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 13.2.2019
Потребно повећати процењене вредности за две позиције, грађевински и браварски материјал, обзиром да постоје веће потребе за наведеним материјалима, а појавила су се додатна финансијска 
средства, тако да је могуће извршити наведена повећања.

Измена број: 3; усвојена: 29.8.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 13.2.2019
Потреба израде електро мреже на новој локацији за Вашариште

Измена број: 4; усвојена: 15.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 13.2.2019
Planom javnih nabavki za 2019. godinu predviđeno je da se
na poziciji posuda za smeće nabave kante od 120 litara i plastični kontejneri od 770l. Kante od 120 l namenjene su za individualno stanovanje i iste su trebale biti  podeljene građanima u ulicama koje su imale 
kontejnere na
javnim površinama. Postojećim plastičnin kontejerima u navedenim ulicama koji bi bili uklonjeni kao i nabavljenim plastičnim kontejnerima zapremine 770l, svi za kolektivno stanovanje, bili bi popunjeni reoni gde 
isti nedostaju. Na osnovu raspoloživih sredstava iz Programa
poslovanja u Planu javnih nabavki je opredeljen iznos od 3.000.000,00
dinara.Ova javna nabavka je sprovedena, sklopljen je ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem i očekuje se njihova isporuka.
Posle problema koji su se desili u leto 2019. godine, gde smo imali probleme u
efikasnosti službe IS, kašnjenja u redovnom iznošenju smeća, kao i nekontolisanom
paljenju plastičnih kontejnera, čak i mimo zimskog perioda, rešili smo da
promenimo strategiju i nabavimo metalne kontejnere.
Sa nabavkom metalnih kontejnera dobićemo na efikasnosti, brzini pražnjenja istih,
otpornosti na paljenje, brzini pražnjenja i vizelnom
efekatu.
 Kontolom na terenu se došlo do zaključka da bi bilo urgentno nabaviti 550 kontejnera i to:
 - na gradskom području  zameniti.................265 kom
 - na gradskom području dopuniti ..................50 kom
 - na seoskom području zamena ........ ...........145 kom
 - na seoskom području dopuna .................... 50 kom
 - r e z e r v a             ..................... 50 kom
      u k u p n o                                 550 kom

 Procenjena vrednost nabavke iznosi 14.000.000,00 dinara, konto 023.Do procenjene vrednosti se došlo na bazi dostavljenih preliminarnih ponuda od potencijalnih dobavljača.
 Nabavka se finansira iz sopstvenih sredstava.
 Saglasnost osnivača je dobijena.
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