
План јавних набавки за 2016. годину 
Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 15.12.2015
Измена број: 1 17.03.2016

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

9.425.000

са ПДВ-ом

2016 8.075.000

2017 1.000.000

2018 350.000

добра 8.475.000

1.1.1 3
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Набавка је обликована у две партије.
Набавка се спроводи ради несметаног обављања делатности предузећа.
На основу потрошње из претходних година и очекиваног обима послова у 2016. години.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Набавка погонског горива за моторна возила.3.700.000
1. Евро премијум БМБ 951.100.000

2. Гасно уље Евро дизел2.600.000

По годинама: 
2016-3.700.000

Набавка погонског горива за моторна возила.
1. Евро премијум БМБ 95

2. Гасно уље Евро дизел

ОРН:
09100000    

513011.100.000 1.320.000
513022.600.000 3.120.000

1.1.2 6
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Набавка се спроводи ради несметаног функционисања предузећа у обављању делатности.
На основу потрошње из претходних година.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка електричне енергије.750.000

По годинама: 
2016-750.000

Набавка електричне енергије.

ОРН:
09310000    

5131750.000 900.000

1.1.3 1
2016

1
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2016

Набавка се спроводи због лакшег обављања радних активности.
На основу истраживања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 17.03.2016; план: Годишњи план јавних набавки од 15.12.2015; поступак: ОБРИСАН
Образложење: 

Набавка приколице.1.457.500

По годинама: 
2016-1.457.500

Набавка приколице. 02341.457.500 1.749.000
0234-1.457.500 -1.749.000
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1.1.4 1
2016

1
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2016

Набавка се спроводи ради лакшег обављања радних активности на неприступачним теренима.
На основу истраживања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 17.03.2016; план: Годишњи план јавних набавки од 15.12.2015; поступак: ОБРИСАН
Образложење: 

Набавка полиуретанске гусенице.562.000

По годинама: 
2016-562.000

Набавка полиуретанске гусенице. 0231562.000 674.400
0231-562.000 -674.400

1.1.5 4
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2016

Набавка се спроводи ради лакшег утовара и маневрисања теретом.
На основу истраживања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 17.03.2016; план: Годишњи план јавних набавки од 15.12.2015; поступак: ОБРИСАН
Образложење: 

Набавка палетне виљушке.131.250

По годинама: 
2016-131.250

Набавка палетне виљушке. 0234131.250 157.500
0234-131.250 -157.500

1.1.6 4
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2016

Набавка се спроводи због потребе одржавања зеленила на вашаришту у Кањижи.
На основу истраживања тржишта путем интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 17.03.2016; план: Годишњи план јавних набавки од 15.12.2015; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одржавање вашаришта.

Набавка самоходне косачице625.000

По годинама: 
2016-625.000

Набавка самоходне косачице

ОРН:
16310000    

0233625.000 750.000

1.1.7 4
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Набавка се спроводи због насталог квара на постојећем возилу који није могуће отклонити, а све у циљу обављања услуге сахрањивања за које 
предузеће је добило искључиво право.
На основу истраживања тржишта путем интернета и прикупљених понуда.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 17.03.2016; план: Годишњи план јавних набавки од 15.12.2015; поступак: ДОДАТ
Образложење: Квар на постојећем возилу за обављање услуга сахрањивања.

Набавка погребног возила на лизинг.3.250.000

По годинама: 
2016-1.900.000

2017-1.000.000

2018-350.000

Набавка погребног возила на лизинг.

ОРН:
34114000    

02343.250.000 3.900.000

1.1.8 4
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2016

Набавка се спроводи због несметаног обављања делатности одржавања јавних зелених површина на територији општине Кањижа за које 
предузеће има искључиво право.
На основу истраживања тржишта путем интернета и финансијских параметара из претходног периода.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 17.03.2016; план: Годишњи план јавних набавки од 15.12.2015; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка моторних косилица за травњаке.150.000

По годинама: 
2016-150.000

Набавка моторних косилица за травњаке. 5150150.000 180.000

радови 950.000
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1.3.1 3
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2016

Набавка се спроводи ради несметаног обављања услуга сахрањивања на територији општине Кањижа.
На основу истраживања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 17.03.2016; план: Годишњи план јавних набавки од 15.12.2015; поступак: ОБРИСАН
Образложење: 

Радови на  мртвачници на градском гробљу 
у Кањижи (нови улаз).
352.000

По годинама: 
2016-352.000

Радови на  мртвачници на градском гробљу 
у Кањижи (нови улаз).

1201352.000 422.400
1201-352.000 -422.400

1.3.2 3
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2016

Набавка се спроводи ради несметаног обављања услуга сахрањивања на територији општине Кањижа.
На основу истраживања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња колумбаријума на градском 
гробљу у Кањижи.
950.000

По годинама: 
2016-950.000

Изградња колумбаријума на градском 
гробљу у Кањижи.

1201950.000 1.140.000

Место и датум: М.П.

Ервин Палфи

Овлашћено лице:

Ервин Палфи

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 17.03.2016; план: Годишњи план јавних набавки од 15.12.2015
Измена финансијског плана бр. 1
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