План јавних набавки за 2016. годину

Обухвата:

Општинска управа општине Инђија

Датум усвајања:

План јавних набавки

23.2.2016

Измена број: 404-16-2/2016-II
Измена број: 404-16-2/2016-II
Измена број: 404-16-3/2016-II
Измена број: 404-16-4/2016-II
Измена број: 404-16-5/16-II
Измена број: 404-16-6/2016-II
Измена број: 404-16-7/2016-II
Измена број: 404-16-8/2016-II

21.3.2016
21.3.2016
18.5.2016
14.6.2016
21.7.2016
1.11.2016
1.12.2016
15.12.2016

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

147.732.989

Укупно
2016
2017

127.011.989
21.650.000
40.972.989

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Канцеларијски материјал, обликован у две
партије
1. Папири за копирање, за штампаче,
регистрат. и разни материјали
2. Тонери за штампаче и фоток. Апарате

ОРН:
30125110

Канцеларијски
материјал, обликован
2.500.000 у две
4.200.000
партије
1.700.000
1. Папири за2.500.000
копирање, за штампаче,
регистрат. и разни материјали

3.000.000

426111/68-П1

2.040.000

426111/68-П2

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

3
2017

2. Тонери за1.700.000
штампаче и фоток. Апарате

По годинама:
2016-4.200.000

30125120
30192000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 16.12.2016

Набавка се спроводи ради извршавања законом одређених надлежности Општинске управе oпштине Инђија и осталих органа локалне
самоуправе.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих уговорених јединичних цена за предметну јавну
набавку и анализом тренутног стања на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама;

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.2

Моторна горива за служ. возила Општ.
управе и других органа општине

ОРН:
09132000

Моторна
2.000.000
Општ.
2.000.000горива за служ. возила
управе и других органа општине

2.400.000

По годинама:

426411/68,
426412/68

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2016

4
2016

5
2017

2016-2.000.000

09134200
Разлог и оправданост набавке:

1.1.3

Начин утврђивања процењене вредности:
Производи за чишћење и одржавање
хигијене

ОРН:
39830000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.4

Намирнице широке потрошње за потребе
Општинске управе и других органа
обликована у две партије - 1 Прехрамбени производи, газирана и
негазирана пића и др. , 2 - природна вода у
балонима
1. Прехрамбени производи,
газирана и негазирана пића и др.

ОРН:
15800000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.5

Рачунарска oпрема и друга опрема за
Општинску управу

ОРН:
30230000

1.1.6

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка пројекта и лиценци за Microsoft
производе по моделу Open Value
Subscription (OVS)

ОРН:
48300000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 16.12.2016

Набавка се спроводи ради обављања послова предвиђених Законом о локалној самоуправи и Статутом општине, актом о систематизацији
послова Општинске управе
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих уговорених количина и анализом тренутног стања цена на тржишту.
Производи
1.250.000
1.500.000
426811/68
6
6
6
1.250.000 за чишћење и одржавање
поступак јавне
хигијене
2016
2016
2017
набавке мале

вредности

По годинама:
2016-1.250.000

Набавка се спроводи ради одржавања хигијене и чистоће у просторијама орган општине Инђија.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих уговорених јединичних цена за предметну јавну
набавку и анализом тренутног стања на тржишту.
Намирнице
2.700.000
за потребе
3.240.000
423711/8/26/37/6
6
2.900.000 широке потрошње
поступак јавне
Општинске управе и других органа
5-П1
2016
набавке мале
обликована у две партије - 200.000
1240.000
423711/8,26,37/6
вредности
Прехрамбени производи, газирана и
5-П2
негазирана пића и др. , 2 - природна вода у
балонима
1. Прехрамбени
2.700.000
производи,
газирана и негазирана пића и др.

6
2016

7
2017

По годинама:
2016-2.900.000
Набавка се спроводи за потребе репрезентације Општинске управе oпштине Инђија и осталих органа локалне самопураве.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих уговорених јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног
стања на тржишту.
Рачунарска
опрема за
3.000.000
512221,512222/7
4
4
5
2.500.000 oпрема и друга 2.500.000
поступак јавне
Општинску управу
5
2016
2016
2016
набавке мале

вредности

По годинама:
2016-2.500.000

Набавка се спроводи ради обављања делатности Општинске управе општине Инђија.
Процењена вредност добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на тржишту.
Набавка
за Microsoft
3.588.000
424911/66
7
7
8
2.990.000пројекта и лиценци2.990.000
поступак јавне
производе по моделу Open Value
2016
2016
2017
набавке мале
Subscription (OVS)
вредности

По годинама:
2016-2.999.000

Набавка се спроводи ради извршавања надлежности Општинске управе општине Инђија и осталих органа локалне самопураве.
Процењена вредност добијена на основу прошлогодишњих уговорених јединичних цена и анализом тренутног стања на тржишту.

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.7

Набавка столица за спортску халу у Инђији

ОРН:
37400000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.8

Набавка електричне енергије на период од
12 месеци

ОРН:
09310000
Напомена:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.9

Набавка новог моторног возила - комби
возило путем финансијског лизинга

Набавка
халу у Инђији
660.000 столица за спортску660.000

792.000

512641/75

По годинама:
2016-660.000

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2016

9
2016

10
2016

Набавка се спроводи за потребе опремања нове спортске хале у Инђији.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих уговорених јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног
стања на тржишту.
Набавка
3.700.000
на период од
4.440.000
421211/63
9
9
10
3.700.000електричне енергије
поступак јавне
12 месеци
2016
2016
2017
набавке мале

вредности

По годинама:
2016-3.700.000

У процењену вредност јавне набавке електричне енергије, поред цене електричне енергије урачунавају се и пратећи трошкови које
снабдевач електричне енергије исказује у рачуну.
Чланом 64. став 1. ЗЈН, прописано је да се процењена вредност јавне набавке исказује у динарима, без пореза на додату вредност. Ставом 2.
наведеног члана, прописано је да процењена вредност јавне набавке обухвата укупни плативи износ понуђачу. Дакле, процењена вредност
одређене набавке представља износ средстава које наручилац очекује да ће утрошити за прибављање одређеног добра.
С тим у вези, наручилац је дужан да приликом утврђивања процењене вредности јавне набавке електричне енергије, поред цене електричне
енергије, урачуна све трошкове који су везани за предмет набавке, као што су трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије, све без пореза на додату вредност.
Набавка се спроводи ради редовног снабдевања ел. енергијом да би се омогућило одвијање редовних активности Општинске управе општине
Инђија и осталих органа локалне самопураве, а у складу са одредбама Закона о енергетици.
Процена количина потрошње је извршена на основу анализе потрошње претходне године 2015, анализом мерних места
за која рачуне плаћа наручилац. У процењеној вредности су
обухваћени и износи накнада које су обухваћене рачуном за испоручену ел. енергију, а на основу законских прописа се плаћају, и на исте се не
може утицати у смислу прибављања повољније понуде (У цену уговора треба да буду урачунати трошкови услуге приступа и коришћења систему
електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије).
Набавка новог моторног возила
2.500.000
- комби
3.000.000
512651/75
6
6
7
2.500.000
поступак јавне
возило путем финансијског -2.500.000
лизинга
2016
2016
2016
набавке мале
-3.000.000
512651/75

вредности

По годинама:
2016-2.500.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка комби возила се врши за потребе Културног центра Инђија.
Процењена вредност је одређена према тренутним ценама на тржишту.

Измена број: 404-16-4/2016-II; усвојена: 14.6.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Сагледавањем Плана јавних набавки Општине Инђија и Општинске управе Општине Инђија утврђено је да је престала потреба за набавком комби возила.

1.1.10

Набавка опреме за опремање спортске хале Набавка
8.300.000
спортске хале
8.300.000опреме за опремање
у Инђији
у Инђији

9.960.000

512641/198

По годинама:

отворени
поступак

9
2016

11
2016

12
2016

2016-8.300.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 16.12.2016

Набавка се спроводи за опремање саграђеног новог објекта спортске хале у Инђији.
Испитивањем тржишта за опрему која ће бити предмет поступка.

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.11

Успостављање видео надзора у
образовним установама у Инђији: ТШ
Михајло Пупин, Гимназија Иво Лола Рибар,
ПУ вртићи Сунце и Невен,ОШ Душан
Јерковић, ОШ Јован Поповић и ОШ Петар
Кочић и на централним раскрницама
Краља Петра I и Цара Душана као и
успостављање 5 хотспот локација (центар
града, Културни центар, ул. Војводе Степе,
ЗОО врт , Градски базен)

Успостављање
видео надзора
3.152.989
у
3.694.656
образовним установама у Инђији:
ТШ
541.667
Михајло Пупин, Гимназија Иво Лола Рибар,
ПУ вртићи Сунце и Невен,ОШ Душан
Јерковић, ОШ Јован Поповић и ОШ Петар
Кочић и на централним раскрницама
Краља Петра I и Цара Душана као и
успостављање 5 хотспот локација (центар
града, Културни центар, ул. Војводе Степе,
ЗОО врт , Градски базен)

3.783.587

512811/75

650.000

512811/75

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

7
2016

По годинама:
2016-3.694.656
Начин утврђивања процењене вредности:

По основу закључених уговора са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова од 07.12.2015. године ( за
образовне установе 1.760.000 +32.000 учешће општине) и 16.12.2015. године ( 1.991.587 за хотспот локације и видео надзор за за центр.
Раскрснице Цара Душана и Краља Петра I)

Измена број: 404-16-2/2016-II; усвојена: 21.3.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Одлуком о првој измени и допуни Плана јавних набавки Општине Инђија и Општинске управе општине Инђија за 2016. годину повећава се износ процењене вредности
јавне набавке са "3.783.587" на "4.433.587".

1.1.12

Набавка рачунарске опреме обликоване у 2
партије: 1. Лаптопови за вуковце у школској
2014/2015 години који се додељују од
стране Председника општине, 2Рачунарска опрема и опрема за видео
надзор за МУП-а ПС Инђија

Набавка
обликоване у 2
3.145.000рачунарске опреме2.750.000
партије: 1. Лаптопови за вуковце
у школској
395.000
2014/2015 години који се додељују од
стране Председника општине, 2Рачунарска опрема и опрема за видео
надзор за МУП-а ПС Инђија

3.300.000

423712/106-П1

474.000

512221, 512811,
328-П2

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

4
2016

По годинама:
2016-3.145.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.13

Набавка грађевинског материјала за ромске
породице са територије општине Инђија

Набавка лаптопова се спроводи ради награђивања од стране Председника општине вуковаца основних и средњих школа у школској 2014/2015
години са подручју општине Инђија, а који су наведени одлуком Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине Инђија.
Набавка рачунарске опреме за потребе МУП-а ПС Инђија је реализација прописаног начина коришћења средстава из усвојеног Програма за
унапређење безбедности саобраћаја за 2015 годину обзиром да нови Програм није донет
Процењена вредност добијена на основу прошлогодишњих уговорених јединичних цена за предметну рачунарску опрему као и анализом тренутног
стања цена на тржишту.
Набавка
2.333.333
за ромске
2.800.000
472811/48
8
9
10
2.333.333грађевинског материјала
поступак јавне
породице са територије општине Инђија
2016
2016
2016
набавке мале

вредности

По годинама:
2016-2.333.333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради побољшања услова становања Рома/Ромкиња са територије општине Инђија.
Вредност набавке је утврђена Уговором потписаним између општине Инђија и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова, уз учешће општине Инђија, а све на основу истраживања тржишних цена.

Измена број: 404-16-3/2016-II; усвојена: 18.5.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Дана 27.01.2016. године потписан је уговор између општине Инђија и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, о коришћењу
бесповратних средстава ради побољшања услова становања Рома/Ромкиња и тим уговором опредељена су средства од стране Секретaријата у износу од 1.400.000,00 динара, уз
учешће општине Инђија у износу од 1.400.000,00 динара, што укупно за ову намену износи 2.800.000,00 динара.

Датум штампе: 16.12.2016

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.14

Рачунарска опрема и друга опрема за
потребе Општинске управе

Рачунарска
опрема за
2.500.000 опрема и друга 2.500.000
потребе Општинске управе

3.000.000

512221,512222/7
5

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2016

7
2016

8
2016

11
2016

12
2016

4
2017

2016-2.500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради обављања делатности Општинске управе Општине Инђија.
Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних јединичних цена на тржишту.

Измена број: 404-16-4/2016-II; усвојена: 14.6.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Јавна набавка се спроводи, јер се јавила потреба за набавком додатне рачунарске опреме за Општинску управу Општине Инђија.

1.1.15

Канцеларијски материјал - Тонери за
штампаче и фотокопир апарате

ОРН:
30125110

Канцеларијски
материјал - Тонери
800.000
за
800.000
штампаче и фотокопир апарате

960.000

426111/68

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2016-800.000

30125120
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Сагледавањем уговорених количина за јавну набавку Канцеларијског материјала – Тонери за штампаче и фотокопир апарате, утврђено је да су
нам неопходне додатне количине тонера, ради нормалног функционисања Општинске управе Општине Инђија и извршавања законом одређених
надлежности.
Процењена вредност је добијена на основу претходно уговорених јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на
тржишту.

Измена број: 404-16-6/2016-II; усвојена: 1.11.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Сагледавањем уговорених количина за јавну набавку Канцеларијског материјала – Тонери за штампаче и фотокопир апарате, утврђено је да су нам неопходне додатне
количине тонера, ради нормалног функционисања Општинске управе Општине Инђија.
102.360.000

услуге
1.2.1

Услуга штампања разног материјала
обликована по партијама

ОРН:
79810000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1.2.2

Услуга закупа електронског паноа (лед
билборда) за оглашавање комуналних
сервиса и културно-спортских догађаја на
подручју општине Инђија

Услуга
штампања разног материјала
4.000.000
4.000.000
обликована по партијама

4.800.000

По годинама:

423419/ 8, 37

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

4
2017

8
2016

9
2017

2016-4.000.000
Набавка се спроводи за потребе Председника општине Инђија и других органа
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишње потрошње и анализом тренутног стања на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама;
2.000.000
2.400.000
421629, 63
8
2.000.000
поступак јавне
Услуга закупа електронског паноа (лед
2016
набавке мале
билборда) за оглашавање комуналних
вредности
сервиса и културно-спортских догађаја на
подручју општине Инђија

По годинама:
2016-2.000.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 16.12.2016

Набавка се спроводи ради извршавања законом одређених надлежности Општинске управе oпштине Инђија и осталих органа локалне
самоуправе.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на
тржишту.

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.3

Услуга коришћења интернета и
одржавање вајрлес мреже за потребе рада
Општинске управе

ОРН:
72400000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.4

Услуга послуживања у просторијама
Општинске управе општине Инђија и других
органа

ОРН:
79600000

1.2.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Услуга израде Плана генералне регулације
насеља Нови Карловци са Извештајем о
стратешкој процени утицаја на животну
средину

ОРН:
71410000

1.2.6

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Услуга телефоније обликована по
партијама: 1- Мобилна телефонија, 2 Фиксна телефонија

ОРН:
64212000

Услуга
800.000
и
800.000коришћења интернета
одржавање вајрлес мреже за потребе рада
Општинске управе

960.000

По годинама:

421412, 63

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2016

6
2016

7
2017

2016-800.000
Набавка се спроводи ради извршавања законом одређених надлежности Општинске управе oпштине Инђија и осталих органа локалне
самоуправе.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на
тржишту.
Услуга
800.000
960.000
423911, 65
5
6
7
800.000послуживања у просторијама
поступак јавне
Општинске управе општине Инђија и других
2016
2016
2017
набавке мале
органа
вредности

По годинама:
2016-800.000

Набавка се спроводи ради обављања послуживања за потребе Општинске управе општине Инђија и других органа.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на тржишту.
Услуга
израде Плана генералне
2.500.000
регулације
3.000.000
424911,296
9
9
2.500.000
поступак јавне
насеља Нови Карловци са Извештајем о
2016
2016
набавке мале
стратешкој процени утицаја на животну
вредности
средину

3
2017

По годинама:
2016-2.500.000
Набавка се спроводи ради израде Плана за насеље Нови Карловци у складу са одлуком о изради наведеног плана.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих цена за сличне јавне набавке и анализом тренутног стања на тржишту
Услуга
телефоније обликована
500.000
по
600.000
421414, 63
5
6
1.850.000
поступак јавне
партијама: 1- Мобилна телефонија,
2016
2016
набавке мале
1.350.0002 1.620.000
421411, 63
Фиксна телефонија
вредности

7
2017

По годинама:
2016-2.550.000

Разлог и оправданост набавке:

1.2.7

Набавка се спроводи ради ефикаснијњг извршавања законом одређених надлежности од стране лица Општинске управе oпштине Инђија и
осталих органа локалне самоуправе.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на
тржишту.
Остале напомене:
тип набавке: обликована по партијама;
Одржавање информ. система софтвера
Одржавање
информ. система
800.000
софтвера
960.000
423212, 65
6
6
7
800.000
преговарачки
„Hermes“ за потребе рада Општинске управе „Hermes“ за потребе рада Општинске управе
2016
2016
2017
поступак без
Одел. за привреду и финансије
Одел. за привреду и финансије
објављивања

ОРН:

72267100
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 16.12.2016

По годинама:

позива за
подношење
понуда

2016-800.000

Набавка се спроводи ради извршавања законом одређених надлежности Општинске управе oпштине Инђија.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на
тржишту.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач.;

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.8

Одржавање софтвера „ IS LPA“ за потребе
рада Општинске управе

ОРН:
72267100
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1.2.9

Услуга превоза
ђака средњих школа у међуградском
превозу

ОРН:
60100000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.10

Одржавање софтвера ESRI ArcGis
ОРН:72267100 -одржавање софтвера за
инф. техн.

ОРН:
72267100
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.11

Услуга
мониторинга - мерење буке и загађ. ваздуха
на територији општине Инђија

ОРН:
90731400
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.12

Спровођење принудног извршења решења
Општинске управе општине Инђија

ОРН:

Одржавање
софтвера „ IS LPA“
720.000
за потребе
720.000
рада Општинске управе

864.000

По годинама:
2016-720.000

423212, 65

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

7
2016

7
2016

8
2017

Набавка се спроводи ради потреба Одељења Општинске управе општине Инђија.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на
тржишту.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач.;
Услуга
превоза
11.600.000
13.920.000
472718, 204
6
7
6
11.600.000
отворени
ђака средњих школа у међуградском
2016
2016
2017
поступак
превозу

По годинама:
2016-11.600.000
Набавка се спроводи ради превоза ђака средњих школа у међуградском превозу.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на
тржишту.
Одржавање
ArcGis
2.400.000
423212, 65
3
3
4
2.000.000 софтвера ESRI2.000.000
поступак јавне
ОРН:72267100 -одржавање софтвера за
2016
2016
2017
набавке мале
инф. техн.
вредности

По годинама:
2016-2.000.000

Набавка се спроводи ради извршавања законом одређених надлежности Општинске управе oпштине Инђија и осталих органа локалне
самоуправе.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на
тржишту.
Услуга
2.000.000
2.400.000
424611, 319
12
1
2
2.000.000
поступак јавне
мониторинга - мерење буке и загађ. ваздуха
2016
2017
2018
набавке мале
на територији општине Инђија
вредности

По годинама:
2016-2.000.000

Програмом коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Инђија предвиђају се наменска средства за
континуално праћење стања животне средине на територији насеља Инђија.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и
анализом тренутног стања на тржишту.
Спровођење
принудног извршења
2.000.000
решења
2.400.000
424911, 66
8
9
2.000.000
поступак јавне
Општинске управе општине Инђија
2016
2016
набавке мале

вредности

По годинама:

10
2017

2016-2.000.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 16.12.2016

Набавка се спроводи ради извршавања законом одређених надлежности Одељења за инспекцијске послове, односно у предметима у којима се
спроводи принудно извршење решења инспектора Одељења за инспекцијске послове и
осталих Одељења Општинске управе Општине Инђија. Набавка се односи на принудно уклањање објеката, принудно уклањање ствари и
предмета са површине јавне намене, враћање површине јавне намене у првобитно стање, као
и у другим предметима у којима се приступа поступку принудног извршења.
Набавка је потребна из разлога набављања услуге принудног извршења по решењима грађевинског,
комуналног инспектора и одељења за урбанизам .
Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.13

Услуга израде Пројекта изведеног објекта за Услуга
израде Пројекта изведеног
1.000.000
објекта за
1.000.000
јавне објекте
јавне објекте

ОРН:
71410000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.14

Услуга осигурања

ОРН:
66510000

1.200.000

424911, 66

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2016

6
2016

7
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2016

6
2016

7
2017

2016-1.000.000
Набавка је потребна за спровођење поступка легализације јавних објеката
Процењена вредност је утврђена на основу потреба и
анализе цена на тржишту.
Услуга
осигурања
2.000.000
2.100.000
421510, 63
2.000.000

По годинама:
2016-2.000.000

66515200
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.15

Услуга чиповања и стерилизације паса и
мачака на територији општине Инђија

ОРН:
85200000

1.2.16

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Штампање и испорука појед. карата,
маркица и претплатних легит. за градски и
приградски саобраћај

ОРН:
79823000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.17

Хемијско третирање одраслих форми
комараца, авио апликацијом и са земље
(улично), по свим насељима у општини
Инђија

Набавка се спроводи ради осигурања имовине и запослених лица Општинске управе oпштине Инђија и осталих органа локалне самоуправе.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања на
тржишту.
Услуга
чиповања и стерилизације
4.160.000
паса и
4.992.000
424119/321
5
5
6
4.160.000
поступак јавне
мачака на територији општине Инђија
2016
2016
2017
набавке мале

вредности

По годинама:
2016-4.160.000

Набавка се спроводи ради извршавања законом прописаних обавеза
Процењена вредност је добијена анализом тренутног стања цена за ове услуге.
Штампање
карата,
1.296.000
426911, 68
1.080.000 и испорука појед.1.080.000
маркица и претплатних легит. за градски и
приградски саобраћај

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2016

9
2016

10
2017

2016-1.300.000
Набавка се спроводи ради функционисања јавног и приградског превоза путника на подручју општине Инђија.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку, повећане количине карата и анализом
тренутног стања цена.
Хемијско
3.000.000
форми
3.600.000
424611, 319
4
5
7
3.000.000третирање одраслих
поступак јавне
комараца, авио апликацијом и са земље
2016
2016
2016
набавке мале
(улично), по свим насељима у општини
вредности
Инђија

По годинама:
2016-3.000.000
Разлог и оправданост набавке:

1.2.18

Начин утврђивања процењене вредности:
Услуга обезбеђења

У подручјима општине Инђија уз обалу Дунава, на појединим местима се праве легла комараца, а самим тим прети и опасност од појаве болести
које они преносе. Из наведених разлога неопходно је спроводити ову јавну набавку.
Процењена вредност добијена је на основу цена за прошлогодишњу јавну набавку на интернету и анализом тренутног стања на тржишту.
Услуга
обезбеђења
1.300.000
1.560.000
423911, 65
5
5
6
1.300.000
поступак јавне
2016
2016
2017
набавке
мале
По годинама:

вредности

2016-1.300.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Ова врста услуге је неопходна ради обезбеђења објеката и манифестација.
На основу прошлогодишњих цена из закљученог уговора и прикупљених цена од стране лица која пружају ову врсту услуге.

Измена број: 404-16-6/2016-II; усвојена: 1.11.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Сагледавањем Плана јавних набавки, који је усвојен дана 23.02.2016. године,уочено је да је дошло до пропуста у називу јавне набавке, тако да је неопходно извршити
измену у називу.
Датум штампе: 16.12.2016

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.19

Услуга дератизације на територији општине
Инђија

Услуга
дератизације на територији
2.500.000
општине
2.500.000
Инђија

3.000.000

424611, 319

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2016

10
2016

11
2016

472311/298

отворени
поступак

4
2016

6
2016

6
2019

По годинама:
2016-2.500.000

1.2.20

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Градски и приградски превоз на територији
општине Инђија на период од 12 месеци

Потреба за овом набавком изазвана повећаним бројем глодара.
Испитивањем тржишта.
Градски и приградски превоз
30.000.000
на територији
36.000.000
51.650.000
општине Инђија на период од 12 месеци

По годинама:
2016-30.000.000
2017-21.650.000
Напомена:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.21

Услуга предштампе, израде коверата са
повратницом и персонална штампа

јавна набавка превоза се спроводи за период од 12 месеци
процењена вредност јавне набавке је утврђена по основу цена услуге превоза по основу ранијег закљученог уговора о поверавању превоза на
подручју општине Инђија по одредбама Закона о комуналним делатностима
Услуга
коверата са
1.020.000
423911, 65
3
4
5
850.000предштампе, израде 850.000
поступак јавне
повратницом и персонална -850.000
штампа
2016
2016
2017
набавке мале
-1.020.000
423911, 65

вредности

По годинама:
2016-850.000

Разлог и оправданост набавке:

За потребе обављања редовне делатности Општинске управе.

Измена број: 404-16-2/2016-II; усвојена: 21.3.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Сагледавањем планираних количина решења и опомена које се планирају достављати од стране надлежног Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода
Општинске управе општине Инђија као и структуру тржишних цена услуге за трошкове предштампе, израде коверата са повратницом и персоналне штампе утврђено је да планирана
годишња вредност ове набавке не прелази 500.000 динара без ПДВ-а тако да није неопходно спровођење поступка јавне набавке мале вредности.

1.2.22

Услуга чишћења и одржавања просторија
Општинске управе општине Инђија и других
органа општине Инђија

Услуга
чишћења и одржавања
1.650.000
просторија
1.650.000
Општинске управе општине Инђија и других
органа општине Инђија

1.980.000

По годинама:

423911, 65

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2016

8
2016

8
2017

2016-1.650.000
Измена број: 404-16-5/16-II; усвојена: 21.7.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Због непредвиђеног смањеног броја извршилаца запослених на пословима чишћења и одржавања у Општинској управи општине Инђија утврђено да предвиђена
средства у Плану набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2016. годину за ову услугу до краја 2016. године неће бити довољна за редовно функционисање рада
Општинске управе општине Инђија и других органа неопходно је да се планира нова јавна набавка мале вредности услуге чишћења и одржавања просторија Општинске управе општине
Инђија и других органа општине Инђија.

1.2.23

Услуга мобилне телефоније

Услуга
850.000мобилне телефоније

По годинама:
2016-850.000
Напомена:

поступак јавне
набавке мале
вредности

12
2016

12
2016

12
2017

Јавна набавка је неопходна ради функционисања Општинске управе општине Инђија као и других органа

Измена број: 404-16-7/2016-II; усвојена: 1.12.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о покретању поступка број 404-1-12/2016-IV од 13.06.2016. године спроведен је поступак јавне набавке мале вредности услуге телефоније за Партију 1 Мобилна телефонија чија је процењена вредност 500.000,00 динара без ПДВ-а.
По основу Одлуке о додели уговора број 404-1-12-12/2016-IV од 29.06.2016. године закључен је Уговор број 404-1-12-13/2016-IV дана 08.07.2016. године са „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.
Београд, улица Таковска бр. 2, чија је уговорена вредност 500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом.
Праћењем реализације уговорене вредности утврђено је да је извршен уговор и да је неопходно спровести нови поступак за јавну набавку.

Датум штампе: 16.12.2016

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.24

Постављање клизалишта

ОРН:
45223800
Разлог и оправданост набавке:

Постављање
клизалишта 2.100.000
2.100.000

2.520.000

421626, 35

По годинама:
2016-2.100.000

поступак јавне
набавке мале
вредности

12
2016

12
2016

2
2017

Због потребе рекреације грађана општине Инђија у зимском периоду, неопходно је спровести поступак јавне набавке мале вредности услуге ради
постављања клизалишта у центру Инђије.

Измена број: 404-16-8/2016-II; усвојена: 15.12.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Због потребе рекреације грађана општине Инђија у зимском периоду, неопходно је спровести поступак јавне набавке мале вредности услуге ради постављања
клизалишта у центру Инђије.
4.400.000

радови
1.3.1

Радови на адаптацији гарсоњере број 38 у
Инђији, Цара Душана 11

ОРН:
45400000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.3.2

Текуће поправке и одржавање зграда

Радови
на адаптацији гарсоњере
1.500.000
број 38 у
1.500.000
Инђији, Цара Душана 11

1.800.000

По годинама:

425191/67

отворени
поступак

6
2016

6
2016

8
2016

2016-1.500.000
Набавка се спроводи ради адаптације стана намењеног за потребе социјално угрожених лица.
Процењена вредност је добијена на основу прошлогодишњих јединичних цена за предметну јавну набавку и анализом тренутног стања цена на
тржишту.
Текуће
поправке и одржавање
2.900.000
зграда
3.480.000
425110, 67
8
9
11
2.900.000
отворени
2016
2016
2016
поступак
По годинама:
2016-2.900.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 16.12.2016

Дотрајалост просторија МК захтева наведене радове.
Према вредностима из предмера радова и анализом цена..

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 10 од 12

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 404-16-2/2016-II; усвојена: 21.3.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016
Одлуком Општинског већа општине Инђија број 09-2/2015-III утврђено је да неопходна средства за сопствено учешће Општине Инђија у реализацији Пројекта видео надзора и бесплатног интернета у
општини Инђија, у складу са условима Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама
са територије АП Војводине за суфинансирање пројекта из области електронских комуникација и информационог друштва, износе 650.000,00 динара са ПДВ-ом, а што доводи до повећавања
процењена вредност јавне набавке добара под редним бројем 1.1.11.
Сагледавањем планираних количина решења и опомена које се планирају достављати од стране надлежног Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе општине Инђија
као и структуру тржишних цена услуге за трошкове предштампе, израде коверата са повратницом и персоналне штампе утврђено је да планирана годишња вредност ове набавке не прелази 500.000
динара без ПДВ-а тако да није неопходно спровођење поступка јавне набавке мале вредности.
Измена број: 404-16-2/2016-II; усвојена: 21.3.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016
Одлуком Општинског већа општине Инђија број 09-2/2015-III утврђено је да неопходна средства за сопствено учешће Општине Инђија у реализацији Пројекта видео надзора и бесплатног интернета у
општини Инђија, у складу са условима Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама
са територије АП Војводине за суфинансирање пројекта из области електронских комуникација и информационог друштва, износе 650.000,00 динара са ПДВ-ом, а што доводи до повећавања
процењена вредност јавне набавке добара под редним бројем 1.1.11.
Измена број: 404-16-3/2016-II; усвојена: 18.5.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016
Измена Плана јавних набавки и Плана набавки на које се Закон не примењује неопходна је ради додавања јавне набавке, као и ради измене у називу неких набавки.
Измена број: 404-16-4/2016-II; усвојена: 14.6.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016
Сагледавањем Плана јавних набавки Општине Инђија и Општинске управе Општине Инђија утврђено је да је престала потреба за набавком комби возила, а уједно се јавила потреба за набавком
рачунарске опреме и друге опреме за Општинску управу.
Измена број: 404-16-5/16-II; усвојена: 21.7.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016
Сагледавањем донетог Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2016. годину утврђено је да је под редним бројем 2.2.36 планирана набавка и то:
„2.2.36 Услуга чишћења просторија Општинске управе општине Инђија, процењена вредност 500.000 без ПДВ-а, 600.000 динара са ПДВ-ом, конто 423911“.
Како је због непредвиђеног смањеног броја извршилаца запослених на пословима чишћења и одржавања у Општинској управи општине Инђија утврђено да предвиђена средства у Плану набавки
на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2016. годину за ову услугу до краја 2016. године неће бити довољна за редовно функционисање рада Општинске управе општине Инђија и
других органа неопходно је да се планира нова јавна набавка мале вредности услуге чишћења и одржавања просторија Општинске управе општине Инђија и других органа општине Инђија.
Из свега наведеног било је неопходно приступити измени и допуни Плана јавних набавки Општине Инђија и Општинске управе Општине Инђија за 2016 годину.
Измена број: 404-16-6/2016-II; усвојена: 1.11.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016
Измена Плана јавних набавки неопходна је ради додавања јавне набавке, као и ради измене у називу једне јавне набавке.
Измена број: 404-16-7/2016-II; усвојена: 1.12.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016
Одлуком о покретању поступка број 404-1-12/2016-IV од 13.06.2016. године спроведен је поступак јавне набавке мале вредности услуге телефоније за Партију 1 - Мобилна телефонија чија је
процењена вредност 500.000,00 динара без ПДВ-а. По основу Одлуке о додели уговора број 404-1-12-12/2016-IV од 29.06.2016. године закључен је Уговор број 404-1-12-13/2016-IV дана 08.07.2016.
године са „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. Београд, улица Таковска бр. 2, чија је уговорена вредност 500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом.
Праћењем реализације уговорене вредности утврђено је да је извршен уговор и да је неопходно спровести нови поступак за јавну набавку.
Измена број: 404-16-8/2016-II; усвојена: 15.12.2016; план: План јавних набавки од 23.2.2016
Измена Плана јавних набавки неопходна је ради додавања нове јавне набавке услуга.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
Александар Банић

Одговорно лице:
Датум штампе: 16.12.2016

Апликација Управе за јавне набавке
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_______________________________
Александар Банић

Датум штампе: 16.12.2016

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 12 од 12

