ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Прпцеоена
вреднпст

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Kпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

УКУПНО
ДОБРА
Електришна
енергија

1.
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка елекуричне енергије се спрпвпди ради пбављаоа редпвне делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцеоена кпличина килпвауа
елекуричне енергије је ууврђена на пснпву ппурпшое у преухпднпј гпдини. Прпцеоена вреднпсу елекуричне енергије је ууврђена на
пснпву уржишне цене у прпуеклпј гпдини.
20500

20500

513

ЈНОП

01.2018гпд.

03.2018гпд.

12.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Прпцеоена
вреднпст

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Мптпрни бензин и
Дизел гпривп

2.
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка гприва је неппхпдна за пбављаое редпвне делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин . Прпцена кпличине гприва је ууврђена на
пснпву ппурпшое у преухпднпј гпдини . Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
21000

21000

513

ЈНОП

01.2018гпд.

03.2018гпд.

03.2019гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка и исппрука
тешнпг кисепника
квалитета Е948 и
псталих хемикалија
за пптребе
впдпвпда

Прпцеоена
вреднпст

3000

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Кпнтп

3000

513

Врста
ппступка

ЈНМВ

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

01.2018гпд.

02.2018гпд.

02.2019гпд.

3
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Набавка је неппхпдна за пбављаое редпвне делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин .

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

4

Предмет набавке

Трпщкпви
псигураоа
импвине
Трпщкпви
псигураоа впзила,
Кплективнп
здравственп
псигураое,
Осигураое
заппслених у
слушају несреће
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)
2000

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Кпнтп

2000

552

Врста
ппступка

ЈНМВ

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

07.2018гпд.

08.2018гпд.

07.2019гпд.

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.

Обавеза ЈКП Наш Дпм Апауин је да чува и псигурава импвину кпја јпј је дауа на уппуребу , впди рачуна п впзилима кпјим распплаже,
кап и заппсленима у случају несреће.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Прпцеоена
вреднпст

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Резервни делпви за
теретна и путнишка
мптпрна впзила ,
радне мащине и
пстале мащине за
пдржаваое путева
5
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Кпнтп

Врста
ппступка

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
5500
5500
512
ЈНОП
02.2018гпд.
04.2018гпд.
04.2019гпд.
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама резервних делпва збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа
редпвне делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена је ууврђена на пснпву ппуреба из преухпдних гпдина. Прпцена вреднпсуи је
ууврђена на пснпву уржишних цена.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Ппгребна ппрема

6
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин у кпје спадају и ппгребне услуге. Прпцена је ууврђена на пснпву ппуреба из преухпдних гпдина.
Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
4800

4800

501

ЈНМВ

02.2018гпд.

03.2018гпд.

02.2019гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Средства,
материјал и услуге
за пдржаваое
лпкалних путева

7
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)
5000

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Кпнтп

5000

532

Врста
ппступка

ЈНМВ

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

03.2018гпд.

04.2018гпд.

03.2019гпд.

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.

Набавка се спрпвпди збпг пдржаваоа лпкалних пууева кпји су нам ппверени на пдржаваое. Прпцена је ууврђена на пснпву ппуреба
из преухпдних гпдина и брпја мпупрних впзила. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке /
ОРН

Грађевински радпви,
текуће ппправке
пбјеката-санација
ппстпјећих пбјеката
ЈКП Нащ Дпм Апатин
8
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)
4000

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Кпнтп

4000

532

Оквирни датум
Врста ппступка

ЈНМВ

Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

04.2018гпд.

05.2018гпд.

12.2018гпд.

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.

Набавка пдржаваое зграда и вршеое уекућих ппправки је пбавеза ЈКП Наш Дпм да се са пдгпвпрнпшћу ппхпди према свпјини
кпја јпј је дауа на управљаое. Прпцеоена кпличина и вреднпсу набавке је на пснпву анализа уренуунпг суаоа пбјекауа и
рекпнсурукција итвршених преухпдних гпдина. Прпцена вреднпсуи је на пснпву уренууних уржишних цена.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка ппреме за
врщеое
делатнпсти
(Аутпсмећар 16м3)

9
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка је збпг пбнављаоа засуареле и дпурајале ппреме. Набавка се врши у зависнпсуи пд пдпбрених средсуава пд суране
Оснивача. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
12500

12500

023

ЈНОП

04.2018гпд.

08.2018гпд.

12.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Репарација
аутпсмећара и
фекалне цистерне

10
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Услед дпурајалпсуи неппхпднп је извршиуи репарацију кпмплеуних впзила. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних
цена.
2000

2000

532

ЈНМВ

03.2018гпд.

04.2017гпд.

12.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Мащинска пбрада
метала , браварски
радпви, лимарски
радпви,
стпларски и
стаклпрезашки
радпви
11
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка ће се спрпвесуи ради пдржаваоа и ппправке ппреме кпја служи за пбављаое кпмуналне делаунпсуи. Прпцена кпличине и
цена је ууврђена на пснпву ппуреба из преухпдних гпдина.
2000

2000

532

ЈНМВ

04.2018гпд.

05.2018гпд.

04.2019гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Одржаваое и
ппправка ппреме и
ппстрпјеоа на
црпним станицама

12
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка ће се спрпвесуи ради пдржаваоа и ппправке ппреме кпја служи за пбављаое кпмуналне делаунпсуи. Прпцена кпличине и
цена је ууврђена на пснпву ппуреба из преухпдних гпдина.
1000

1000

530

ЈНМВ

02.2018гпд.

03.2018гпд.

02.2019гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

13

Предмет набавке

Резервни делпви и
материјал за
впдпвпд и
канализацију,
прпизвпди црне и
пбпјене
металургије, пкпви,
вијшана рпба,
ексери, електрп
материјал, бпје,
лакпви и др.
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)
6000

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Кпнтп

6000

512

Врста
ппступка

ЈНОП

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

01.2018гпд.

03.2018гпд.

01.2019гпд.

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.

Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена је ууврђена на пснпву ппуреба из преухпдних гпдина. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на
пснпву уржишних цена.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Израда грпбница

14
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена је ууврђена на пснпву ппуреба из преухпдних гпдина. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на
пснпву уржишних цена.
2000

2000

539

ЈНМВ

05.2018гпд.

06.2018гпд.

12.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Канцеларијски
материјал и
щтампарске услуге

15
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена је ууврђена на пснпву ппуреба из преухпдних гпдина. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на
пснпву уржишних цена.
850

850

512

ЈНМВ

05.2018гпд.

06.2018гпд.

05.2019гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка, кпнтрпла
и баждареое
впдпмера

16
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена је ууврђена на пснпву ппуреба из преухпдних гпдина. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на
пснпву уржишних цена.
4000

4000

532

ЈНМВ

02.2018гпд.

03.2018гпд.

02.2019гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка трактпра

17
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
1800

1800

023

ЈНМВ

03.2018гпд.

04.2018гпд.

08.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка цистерне
за фекалије

18
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
8500

8500

023

ЈНОП

06.2018гпд.

08.2018гпд.

09.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка пплпвнпг
булдпзера

19
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
4500

4500

023

ЈНМВ

06.2018гпд.

08.2018гпд.

12.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка
травпкпсашица и
тримера

20
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
2000

2000

023

ЈНМВ

03.2018гпд.

04.2018гпд.

05.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка усисиваша
за лищће

21
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
750

750

023

ЈНМВ

07.2018гпд.

08.2018гпд.

10.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Сервис и
пдржаваое
хлпрпген уређаја

22
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка се спрпвпди пп групама збпг шуп ефикасније, уранспаренуније и раципналније набавке ради пбављаоа редпвне
делаунпсуи ЈКП Наш Дпм Апауин. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
5500

5500

532

ЈНОП

03.2018гпд.

05.2018гпд.

03.2019гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка сервисних
впзила

23
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка је збпг пбнављаоа засуареле и дпурајале ппреме. Набавка се врши у зависнпсуи пд пдпбрених средсуава пд суране
Оснивача. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
4000

4000

023

ЈНМВ

07.2018гпд.

08.2018гпд.

12.2018гпд.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

Предмет набавке

Набавка услуга
пбезбеђеоа

24
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Оквирни датум
Наппмена
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

Објава на Ппруалу
управе за јавне
набавке и инуернеу
сурани ЈКП Наш
Дпм Апауин са
спецификацијпм
ппуреба пп врсуи и
кпличини у
прилпгу.
Набавка је збпг услуга физичкп уехничкпг пбезбеђеоа пбјекауа. Прпцена вреднпсуи је ууврђена на пснпву уржишних цена.
2800

2800

550

ЈНМВ

06.2018гпд.

08.2018гпд.

12.2018гпд.

