ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Процењена
вредност

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Kонто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

УКУПНО
ДОБРА
Електрична
енергија

1.
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка електричне енергије се спроводи ради обављања редовне делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процењена количина киловата
електричне енергије је утврђена на основу потрошње у претходној години. Процењена вредност електричне енергије је утврђена на
основу тржишне цене у протеклој години.
22000

22000

513

ЈНОП

01.2018год.

03.2018год.

12.2018год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Процењена
вредност

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Моторни бензин и
Дизел гориво

2.
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка горива је неопходна за обављање редовне делатности ЈКП Наш Дом Апатин . Процена количине горива је утврђена на
основу потрошње у претходној години . Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.
21000

21000

513

ЈНОП

01.2018год.

03.2018год.

03.2019год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Набавка и испорука
течног кисеоника
квалитета Е948 и
осталих хемикалија
за потребе
водовода

Процењена
вредност

3000

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Конто

3000

513

Врста
поступка

ЈНМВ

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

01.2018год.

02.2018год.

02.2019год.

3
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Набавка је неопходна за обављање редовне делатности ЈКП Наш Дом Апатин .

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

4

Предмет набавке

Трошкови
осигурања возила,
Колективно
здравствено
осигурање,
Осигурање
запослених у
случају несреће
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Обавеза ЈКП Наш Дом Апатин је да чува и осигурава имовину која јој је дата на употребу , води рачуна о возилима којим располаже,
као и запосленима у случају несреће.
550

550

552

ЈНМВ

05.2018год.

06.2018год.

05.2019год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Трошкови
осигурања
имовине

5
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Обавеза ЈКП Наш Дом Апатин је да чува и осигурава имовину која јој је дата на употребу , води рачуна о возилима којим располаже,
као и запосленима у случају несреће.
1450

1450

552

ЈНМВ

06.2018год.

07.2018год.

06.2019год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Процењена
вредност

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Резервни делови за
теретна и путничка
моторна возила ,
радне машине и
остале машине за
одржавање путева
6
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама резервних делова због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања
редовне делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена је утврђена на основу потреба из претходних година. Процена вредности је
утврђена на основу тржишних цена.
5500

5500

512

ЈНОП

02.2018год.

04.2018год.

04.2019год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Погребна опрема

7
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин у које спадају и погребне услуге. Процена је утврђена на основу потреба из претходних година.
Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.
4800

4800

501

ЈНМВ

02.2018год.

03.2018год.

02.2019год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Средства,
материјал и услуге
за одржавање
локалних путева
8
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)
5000

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Конто

5000

532

Врста
поступка

ЈНМВ

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

03.2018год.

04.2018год.

03.2019год.

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.

Набавка се спроводи због одржавања локалних путева који су нам поверени на одржавање. Процена је утврђена на основу потреба
из претходних година и броја моторних возила. Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке /
ОРН

Грађевински радови,
текуће поправке
објеката-санација
постојећих објеката
ЈКП Наш Дом Апатин
9
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)
4000

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ
4000

Оквирни датум
Врста поступка

Конто
532

Напомена
Покретања
поступка

ЈНМВ

04.2018год.

Закључења
уговора
05.2018год.

Извршења
уговора
12.2018год.

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.

Набавка одржавање зграда и вршење текућих поправки је обавеза ЈКП Наш Дом да се са одговорношћу опходи према својини
која јој је дата на управљање. Процењена количина и вредност набавке је на основу анализа тренутног стања објеката и
реконструкција иѕвршених претходних година. Процена вредности је на основу тренутних тржишних цена.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Набавка опреме за
вршење
делатности
(Аутосмећар 16м3)

10
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка је због обнављања застареле и дотрајале опреме. Набавка се врши у зависности од одобрених средстава од стране
Оснивача. Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.
12500

12500

023

ЈНОП

04.2018год.

08.2018год.

12.2018год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Репарација
аутосмећара и
фекалне цистерне

11
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Услед дотрајалости неопходно је извршити репарацију комплетних возила. Процена вредности је утврђена на основу тржишних
цена.
2000

2000

532

ЈНМВ

03.2018год.

04.2017год.

12.2018год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Машинска обрада
метала , браварски
радови, лимарски
радови,
столарски и
стаклорезачки
радови
12
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка ће се спровести ради одржавања и поправке опреме која служи за обављање комуналне делатности. Процена количине и
цена је утврђена на основу потреба из претходних година.
2000

2000

532

ЈНМВ

04.2018год.

05.2018год.

04.2019год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Одржавање и
поправка опреме и
постројења на
црпним станицама

13
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка ће се спровести ради одржавања и поправке опреме која служи за обављање комуналне делатности. Процена количине и
цена је утврђена на основу потреба из претходних година.
1000

1000

530

ЈНМВ

02.2018год.

03.2018год.

02.2019год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

14

Предмет набавке

Резервни делови и
материјал за
водовод и
канализацију,
производи црне и
обојене
металургије, окови,
вијчана роба,
ексери, електро
материјал, боје,
лакови и др.
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)
6000

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Конто

6000

512

Врста
поступка

ЈНОП

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

01.2018год.

03.2018год.

01.2019год.

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.

Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне делатности
ЈКП Наш Дом Апатин. Процена је утврђена на основу потреба из претходних година. Процена вредности је утврђена на основу
тржишних цена.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Израда гробница

15
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена је утврђена на основу потреба из претходних година. Процена вредности је утврђена на
основу тржишних цена.
2000

2000

539

ЈНМВ

05.2018год.

06.2018год.

12.2018год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Канцеларијски
материјал и
штампарске услуге

16
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена је утврђена на основу потреба из претходних година. Процена вредности је утврђена на
основу тржишних цена.
850

850

512

ЈНМВ

05.2018год.

06.2018год.

05.2019год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Набавка, контрола
и баждарење
водомера

17
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена је утврђена на основу потреба из претходних година. Процена вредности је утврђена на
основу тржишних цена.
4000

4000

532

ЈНМВ

02.2018год.

03.2018год.

02.2019год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Набавка трактора

18
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.
1800

1800

023

ЈНМВ

03.2018год.

04.2018год.

08.2018год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Набавка половне
радне машине –
Булдозер

19
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.
8500

8500

023

ЈНОП

05.2018год.

07.2018год.

08.2018год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Набавка камиона
кипера

20
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.
8000

8000

023

ЈНОП

06.2018год.

08.2018год.

12.2018год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Набавка
травокосачица и
тримера

21
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.
1000

1000

023

ЈНМВ

03.2018год.

04.2018год.

05.2018год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Набавка усисивача
за лишће

22
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.
750

750

023

ЈНМВ

07.2018год.

08.2018год.

10.2018год.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
у хиљадама динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Предмет набавке

Сервис и
одржавање
хлороген уређаја

23
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. Плану
(без ПДВ-а)
Износ

Врста
поступка

Конто

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Објава на Порталу
управе за јавне
набавке и интернет
страни ЈКП Наш
Дом Апатин са
спецификацијом
потреба по врсти и
количини у
прилогу.
Набавка се спроводи по групама због што ефикасније, транспарентније и рационалније набавке ради обављања редовне
делатности ЈКП Наш Дом Апатин. Процена вредности је утврђена на основу тржишних цена.
5500

5500

532

ЈНОП

03.2018год.

05.2018год.

03.2019год.

