
План набавки за 2018. годину 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018. годину 15.1.2018

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

168.862.495

са ПДВ-ом

2018 167.612.495

добра 101.666.667

1.1.1 1
2018

3
2018

отворени 
поступак

9
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС и 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходна година, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Препарат за сузбијање комараца на 
територији АПВ
100.000.000

1. Препарат за сузбијање комараца на 
територији АПВ на бази активне супстанце 
дифлубензурон или одговарајуће

27.564.300

2. Препарат за сузбијање комараца на 
територији АПВ на бази активне супстанце 
Bacillusuringiensis subsp. Israelensis или 
одговарајуће

45.101.250

3. Препарат за сузбијање комараца на 
територији АПВ на бази активне супстанце 
пирипроксифен или одговарајуће

27.334.450

По годинама: 
2018-100.000.000

Препарат за сузбијање комараца на 
територији АПВ
1. Препарат за сузбијање комараца на 
територији АПВ на бази активне супстанце 
дифлубензурон или одговарајуће
2. Препарат за сузбијање комараца на 
територији АПВ на бази активне супстанце 
Bacillusuringiensis subsp. Israelensis или 
одговарајуће
3. Препарат за сузбијање комараца на 
територији АПВ на бази активне супстанце 
пирипроксифен или одговарајуће

ОРН:
24452000    

426500-П127.564.300 33.077.160
426500-П245.101.250 54.121.500

426500-П327.334.450 32.801.340

1.1.2 1
2018

3
2018

отворени 
поступак

9
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС и 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 2; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Препарат за сузбијање крпеља на територији
 АПВ
1.666.667

По годинама: 
2018-1.666.667

Препарат за сузбијање крпеља на територији
 АПВ

ОРН:
24452000    

4265001.666.667 2.000.000

услуге 67.195.828

Страна 1 од 6Датум штампе: 15.1.2018



1.2.1 2
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Услуга се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за поступке јавних набавки, спровођење конкурса за доделу средстава,
информисање јавности, објављивања јавних огласа и остале услуге информисања, као и за услуге штампања публикација о раду Секретаријата и 
слично
Процењена вредност је утврђена на основу планираних поступака доделе средстава путем конкурса, броја планираних јавних набавки и
планираних потреба Секретаријата у циљу редовног информисања јавности, стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и пораст цена
на тржишту
интерни број поступка: 1; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге штампања и оглашавања 
(информисања јавности)
4.334.458

По годинама: 
2018-4.334.458

Услуге штампања и оглашавања 
(информисања јавности)

ОРН:
79810000    

4234004.334.458 5.201.350

1.2.2 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС, 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процењена вредност је утврђена на основу планираних потреба Секретаријата а у циљу благовременог, законитог  и редовног информисања 
јавности
интерни број поступка: 2; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге образовања и усавршавања 
запослених
1.083.333

По годинама: 
2018-1.083.333

Услуге образовања и усавршавања 
запослених

ОРН:
80540000    

4233001.083.333 1.300.000

1.2.3 1
2018

2
2018

отворени 
поступак

2
2019

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС, 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 3; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Мониторинг полена у ваздуху на територији 
АПВ
1.666.667

По годинама: 
2018-416.667

Мониторинг полена у ваздуху на територији 
АПВ

ОРН:
90711500    

4246001.666.667 2.000.000

1.2.4 2
2018

3
2018

отворени 
поступак

12
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС, 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 4; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге теста еквиваленције за нереферентну
 методу за мерење суспендованих честица 
ПМ10 и ПМ2.5

416.667

По годинама: 
2018-416.667

Услуге теста еквиваленције за нереферентну
 методу за мерење суспендованих честица 
ПМ10 и ПМ2.5

ОРН:
90711500    

424600416.667 500.000

Страна 2 од 6Датум штампе: 15.1.2018



1.2.5 2
2018

3
2018

отворени 
поступак

12
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС, 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 5; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одређивања концентрације и 
садржаја суспендованих честица (PM10) на 
аутоматским станицама за праћење 
квалитета ваздуха (Сомбор, Кикинда и 
Зрењанин) у трајању од једне године

1.500.000

По годинама: 
2018-1.500.000

Услуге одређивања концентрације и 
садржаја суспендованих честица (PM10) на 
аутоматским станицама за праћење 
квалитета ваздуха (Сомбор, Кикинда и 
Зрењанин) у трајању од једне године

ОРН:
90711500    

4246001.500.000 1.800.000

1.2.6 2
2018

3
2018

отворени 
поступак

12
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС, 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 2 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 6; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Мониторинг буке1.416.667

По годинама: 
2018-1.416.667

Мониторинг буке

ОРН:
90711500    

4246001.416.667 1.700.000

1.2.7 2
2018

3
2018

отворени 
поступак

12
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС,14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 7; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Мониторинг непољопривредног земљишта16.666.667

По годинама: 
2018-16.666.667

Мониторинг непољопривредног земљишта

ОРН:
90711500    

42460016.666.667 20.000.000

1.2.8 6
2018

7
2018

отворени 
поступак

7
2019

Набавка се сроводи у циљу обезбеђивања несметаног обављања редовних активности, а у циљу преузимања и обраде података са аутоматских
станица у Суботици, Сомбору, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари, Делиблатској пешчари
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену раста цена на тржишту
интерни број поступка: 8; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга једногодишњег редовног одржавања 
и сервисирања локалне мреже аутоматског 
мониторинга АП Војводине за контролу 
квалитета амбијенталног ваздуха на 
територији АП Војводине

9.111.371

По годинама: 
2018-9.111.371

Услуга једногодишњег редовног одржавања 
и сервисирања локалне мреже аутоматског 
мониторинга АП Војводине за контролу 
квалитета амбијенталног ваздуха на 
територији АП Војводине

ОРН:
50410000    

4252009.111.371 10.933.645

Страна 3 од 6Датум штампе: 15.1.2018



1.2.9 2
2018

3
2018

отворени 
поступак

12
2018

Набавка се сроводи у циљу обезбеђивања несметаног обављања редовних активности, а у циљу преузимања и обраде података са аутоматских
станица у Суботици, Сомбору, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари, Делиблатској пешчари, одржавања сервера и система за архивирање и
складиштење података, рачунарске опреме
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену раста цена на тржишту
интерни број поступка: 9; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге  деветомесечног одржавања сервера 
типа RACK SERVER DELL™ 
POWEREDGE™ R710 и  MICROSOFT 
софтверске инфраструктуре сервера и 
услуге сервисирања остале опреме по 
захтеву наручиоца
(мултифункцијског уређаја CANON iRC 2380i 
и плотера CANON iPF815)

1.000.000

1. Одржавање Microsoft софтверске 
инфраструктуре

583.333

2. Одржавање сервера и система за 
архивирање и складиштење података

291.667

3. Сервисирање по захтеву наручиоца 
(CANON iRC 2380i)

50.000

4. Сервисирање по захтеву наручиоца 
(Ploter Canon iPF815)

75.000

По годинама: 
2018-1.000.000

Услуге  деветомесечног одржавања сервера 
типа RACK SERVER DELL™ 
POWEREDGE™ R710 и  MICROSOFT 
софтверске инфраструктуре сервера и 
услуге сервисирања остале опреме по 
захтеву наручиоца
(мултифункцијског уређаја CANON iRC 2380i 
и плотера CANON iPF815)
1. Одржавање Microsoft софтверске 
инфраструктуре
2. Одржавање сервера и система за 
архивирање и складиштење података
3. Сервисирање по захтеву наручиоца 
(CANON iRC 2380i)
4. Сервисирање по захтеву наручиоца 
(Ploter Canon iPF815)

ОРН:
50320000    

425200-П1583.333 700.000
425200-П2291.667 350.000

425200-П350.000 60.000
425200-П475.000 90.000

1.2.10 1
2018

3
2018

отворени 
поступак

9
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС и 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 10; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга сузбијања комараца на територији 
АПВ
25.833.333

По годинама: 
2018-25.833.333

Услуга сузбијања комараца на територији 
АПВ

ОРН:
90700000    

42460025.833.333 31.000.000

1.2.11 1
2018

3
2018

отворени 
поступак

9
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС, 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 11; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Испитивање ефикасности препарата за 
сузбијање комараца и мониторинг комараца
416.667

По годинама: 
2018-416.667

Испитивање ефикасности препарата за 
сузбијање комараца и мониторинг комараца

ОРН:
71900000    

424600416.667 500.000
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1.2.12 3
2018

4
2018

отворени 
поступак

9
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС и 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 12; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге интегралног сузбијања коровске 
биљке амброзије
3.333.333

По годинама: 
2018-3.333.333

Услуге интегралног сузбијања коровске 
биљке амброзије

ОРН:
90700000    

4246003.333.333 4.000.000

1.2.13 1
2018

3
2018

отворени 
поступак

9
2018

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС и 14/2016) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 13; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга сузбијања крпеља416.667

По годинама: 
2018-416.667

Услуга сузбијања крпеља

ОРН:
90700000    

424600416.667 500.000
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Место и датум:

М.П.

Владимир Галић

Овлашћено лице:

Милена Недељков

Одговорно лице:
_______________________________
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