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2 Канцелариjски и 

штампани материјал 

       

1.Канцелариjски материјал 

 

2.Штампани материјал 

 

1.000.000 

 

2018-800 000 

 

2019-200 000 

 

 

 

1.000.000 

 

 

 

 

511000 

 

511001 

 

511002 

 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Јануар 2018. 

 

Фебруар 2018. 

 

Фебруар  2018.- 

Фебруар 2019. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин тврђивања 

процењене вредности 

Потребно је спровести набавку ради обављања редовних активности предузећа. Процењана вредност је утврђена 

на основу набављених количина у претходној години , цена из претходног уговора и увидом у цене понуђача путем 

интернета. 

3 Ауто гуме 

 

   

 1.200.000 

2018- 

1 000 000 

2019- 

200 000 

 

1.200.000 

 

515100 

 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Фебруар 

2018. 

 

Март 2018. 

 

Март  2018. - 

Март  2019. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин тврђивања 

процењене вредности 

Набавка се спроводи у циљу обављања основних делатности предузећа односно несметаног функционисања 

возног парка. Процењена вредност је утврђена на основу набављених количина у претходно години  и количина 

предвиђених за нову опрему планирану у наредној години као и на основу цена понуђача   преко интернета. 

4 Л З С 

 

 

2.200. 000 

 

2018- 

1.900.000 

 

2019- 

300 000 

 

2.200.000 

 

515200 

 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Април 2018. 

 

Мај 2018. 

 

Мај 2018. - 

Мај 2019. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења  заштите радника на раду на основу Акта о процени ризика  и Правилника о 

безбедности и здрављу на раду. Процењена вредност је утврђена на основу набављених количина у претходној 

години , цена из уговора  претходне године, процени количина за наредну годину. 
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7 Тримери, косачице, 

моторне тестере и дувачи 

лишћа и слично 

 

1.000.000 

 

1.000.000 

 

 

023100 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Март 2018. 

 

Март 2018. 

Март 2018. 
Децембар 2018. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности  

Набавка се спроводи ради замене дотрајалих средстава и проширења делатности предузећа односно ради 

несметаног обављања једне од основних делатности. Процењена вредност је утврђена на основу цена понуђача 

добијених путем интернета. 

8 Колска вага   

1.000 000 

 

1.000.000 

 

023100 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Април 2018. 

 

Мај 2018. 

 

Јун 2018. 

 

5 

 

Мазиво и Гориво 

 

1.мазиво 

 

2.евродизел и 

европремијум 

 

3. течни нафтни гас 

 

 

15. 000.000 

 

2018- 

8.000.000 

 

2019- 

7.000.000 

 

 

14.950.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

513200 

 

Отворени 

поступак 

 

Партија 1  

Мазиво – 

Јануар 2018. 

 

Партије 2 и 3 

Гориво 

Април 2018 

 

Партија 1 

Мазиво – 

Март 2018. 

 

Партије 2 и 3 

Гориво 

Јун 2018 

 

Партија 1 

Мазиво – Март 

2018.- 

    Март 2019. 

 

Партије 2 и 3 

Гориво 

Јун 2018 – Јун 

2019. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин тврђивања 

процењене вредности 

 

Набавка се спроводи у циљу обављања основних делатности предузећа . Процењана вредност је утврђена на 

основу набављених количина у претходној години , као и на основу цена понуђача прикупљених  телефонским 

путем и путем интернета. 

6  

Електрична енергија 

 

 

2.800.000 

 

2018-2.200.000 

 

 

2019-  600.000               

 

 

8.200.000 

 

513000 

 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Јануар 2018. 

 

Фебруар 2018. 

 

Фебруар 2018.- 

Фебруар 2019. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин тврђивања 

процењене вредности 

 

 Набавка се спроводи ради редовног обављања делатности предузећа, а нарочито обављања делатности 

обезбеђивања јавне расвете на територији Општине Рума.  Процењена вредност је утврђена на основу потрошене 

количине електричне енергије у претходној  години и тренутно важећих цена на тржишту. 
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Разлог и оправданoсти 

набавке; начин тврђивања 

процењене вредности 

Набавка се спроводи ради редовног обављања делатности предузећа, односно ради услужног мерења робе. 

Процењена вредност је утврђена на основу цена понуђача прикупљених путем интернета. 

 

9 Со за посипање путева 1.500.000 1.500.000  511011 Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Јануар 2018. Фебруар 2018. Фебруар 2018-

Децембар 

2018. 

 Разлог и оправданoсти 

набавке; начин тврђивања 

процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења вршења услуге одржавања путева у зи мском периоду. Процењена вредност 

је утврђена на основу цена из претходног уговора и цена добијених путем интернета. 

 

 

 УКУПНО :  28.350.000 
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 УСЛУГЕ  Планирана средства у 

буџету/фин. плану 

(без ПДВ-а) 

 Оквирни датум 

Ред

. 

бр. 

Предмет набавке/ 

ОРН 

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

 Износ Конто Врста 

поступка 
Покретања 

поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
Уговора 

1  Услуге  грађевинских 

машина  
 

 

1.  Услуге булдозера 

 

 

2.Услуге улта 

 

 

3. Услуге комбиноване 

машине 

 

4. Услуге камиона кипера 

 

5. Плато приколица 

 

6. Виљушкар 

 

   

 

4.500.000 

 

2018- 

4 000 000 

 

2019- 

500 000 

 

 

4.500.000 

 

532050 

 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Јануар 2018. 

 

Фебруар 2018. 

 

Фебруар 2018-

Фебруар 2019. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Набавка се спроводи да би се обезбедило  несметано  вршење услуга  санирања депонија , већих пожара и слично 

у случају  квара нашег булдозера. Што се тиче услуга улта, комбиноване машине , камиона кипера, плато 

приколице и виљушкара, оне су нам потребне јер не поседујемо такве машине. Процењена вредност јавне 

набавке је утврђена на основу цена радног сата из склопљених уговора у 2017. години и цена радног сата 

прибављених путем интернета. 
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2 Осигурање имовине,лица 

и осигурање од 

одоворности из делатности 

 

1.000.000 

 

2018- 

800 000 

 

2019- 

200 000 

 

 

1.600.000 

 

552000 

 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Mај 2018. 

 

Јун 2018. 

 

Јун 2018.- 

Јун 2019. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради континуираног осигурања имовине, запослених радника и одговорности из делатности 

у циљу управљања овим ризицима. Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговора из претходне 

године , увећане за  планирану набавку опреме и проширење делатности. 

3 Ветеринарске 

 услуге 

 

4.800.000 

 

2018- 

4 300 000 

 

2019- 

500 000 

 

4.800.000 

 

550010 

 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

 

Јануар 2018. 

 

Фебруар 2018. 

 

Фебруар 2018.-  

Фебруар 2019. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради редовног обављања делатности у прихватилишту за псе и мачке луталице  и отклањања 

ризика заразе у вршењу осталих делатности у оквиру предузећа. Процењена вредност набавке је утврђена на 

основу уговора из претходне године и на основу процене проширења делатности. 

 

4 Здравствене услуге 

и  Услуге у области 

здравства и безбедности 

 

   

 1.000.000 

 

1.000.000 

 

550000 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Јануар 2018. Фебруар 

2018. 

Фебруар 2018-

Децембар 

2018. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности  

Набавка се спроводи ради обезбеђења здравствене заштите запослених   као и ради едукације радника из области 

безбедности и здравља на раду.  Процењена вредност је утврђена на бази цена услуге из претходне године.  
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6 Услуге сакупљања 

отпада 

 

1.000.000 1.000.000 550550 Члан 39. 

став 2. 

Јануар 2018. Јануар 2018. Јануар 2018.- 

Децембар 

2018. 
 Разлог и оправданoсти 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности 

Због све већих проблема за ангажовање физичке радне снаге, те све чешћих одлазака исте, изненадно и 

без најаве, потребно је ангажовање исте преко агенције. Процењена вредност је утврђена на основу 

важећих цена на тржишту.. 

  

 

 

УКУПНО :  14.300.000 

 

  

5 Генерални ремонт 

аутоподизача 

 Volvo FL6H42R 

2.000.000 2.000.000 532126 Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Март 2018. Март 2018. Април 2018. 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради отклањања  квара, одоносно ради обезбеђења услова за исправно функцинисање 

предметног возила. Процењена вредност је утврђена на основу цена услуге овлашћеног сервисера.  
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 РАДОВИ  Планирана средства у 

буџету/фин. плану 

(без ПДВ-а) 

 Оквирни датум 

Ред. 

бр. 
Предмет набавке 

 

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

 Износ Конто Врста 

поступка 

Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

Уговора 

1 Грађевински радови на 

изради гробница 

 

 

2.000.000 

 

2.000.000 

 

532110 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Август 2018. 

 

Септебар 2018 

 

Октобар 2018 

 Разлог и оправданoсти 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Како наручилац нема обезбеђену грађевинску групу за реализацију ових радова, неопходно је спровести ову јавну 

набавку. Процењена вредност набавке је утврђена на основу планираног обима радова и  цена истих на тржишту 

2 Радови на изради гробног 

поља, главних и помоћних 

стаза на гробљу 

 

 

3.000.000 

 

 

3.000.000 

 

532130 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Март 2018. 

 

Април 2018 

 

Април 2018 

 Разлог и оправданoсти 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Како наручилац нема обезбеђену грађевинску групу за реализацију ових радова, неопходно је спровести ову јавну 

набавку. Процењена вредност набавке је утврђена на основу планираног обима радова и  цена истих на тржишту 

  

3 Радови на адаптацији 

кровног покривача на 

капели гробља Баруновац 

 

700.000 700.000 532356 Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

 

Март 2018. 

 

Април 2018 

 

Април 2018 

Разлог и оправданoсти 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

 

 

Набавка се спроводи ради санације и адаптације кровног покривача на капели гробља Баруновац.  

Процењена вредност набавке је утврђена на основу планираног обима радова и  цена истих на тржишту 
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