
План јавних набавки за 2019. годину 
Јавно комунално предузеће "Комуналац"

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 23.11.2018.
Измена број: 1 7.3.2019.
Техничка исправка број: 1 7.3.2019.
Техничка исправка број: 1 7.3.2019.
Измена број: 608-01/19 29.8.2019.

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

37.230.000

добра 31.330.000

1.1.1 9/2019 9/2019поступак јавне набавке мале вредности 9/2019Набавка специјалних возила и превозних средстава 
:                                            Партија 1 - Путарски 
камион - процењена вредност 
900.000                                  Партија 2 - Теретно 
возило - процењена вредност 600.000

1.500.000

Измена број: 1; усвојена: 7.3.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: позиција 1 - Набавка специјалних возила и превозних средстава, 1.2 Специјална надградња возила (цистерна) брише се

Измена број: 608-01/19; усвојена: 29.8.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Набавка специјалних возила и превозних средстава сада гласи: Партија 1 - Путарски камион, процењена вредност 900.000,00               Партија 2 - Теретно возило, 
процењена вредност 600.000,00

1.1.2 2/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 2/2020Асфалт 1.000.000

Измена број: 1; усвојена: 7.3.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: позиција 2 - Асфалт - мења се процењена вредност набавке која сада гласи: "1.000.000,00"

Измена број: 608-01/19; усвојена: 29.8.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Измена Плана у Делу I Добра - позиција 2 - Асфалт, процењена вредност 1.000.000,00 динара брише се из Плана

1.1.3 1/2019 2/2019отворени поступак 2/2020Гориво и мазиво (3.1 - Еуродизел гориво,3.2 - 
Безоловни моторни бензин)

14.000.000

1.1.4 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Грађевински материјал и припадајући производи 
(4.1. Фитинг - (поцинковани и месингани) ; 4.2. 
Санациона спојница (прохромска) промера; 4.3. 
Флексибилна спојница "брзи слој" тип "Е" и тип "Y" ; 
4.4. Вододводне цеви од ПЕ; 4.5. Цеви од 
неомекшаног ПВЦ за уличну канализацију; 4.6. 
Основни материјал за одржавање водомера и 
водомери; 4.7. Фазонски комади за цеви од ПЕ, 
ПВЦ; 4.8. Хидранти; 4.9. Бетонски елементи (кинете 
и прстенови, АБ плоче); 4.10 Електрофузиони 
елементи

4.550.000
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1.1.5 3/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Делови и прибое за возила и њихове моторе (5.1 
Резервни делови за одржавање путничких возила; 
5.2 Резервни делови за одржавање теретних и 
специјалних возила; 5.3 Остали 
материјал(пнеуматици)

1.800.000

1.1.6 4/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2020Машина за земљане радове и резервни делови за 
одржавање возила и механизације
(6.1. Резервни делови за одржавање БАГЕР КАТ; 
6.2. Резервни делови за одржавање МИНИ БАГЕР; 
6.3. Резервни делови за одржавање БУЛДОЖЕР; 
6.4. Резервни делови за одржавање КАСЕ 695; 6.5 
Резервни делови за одржавање ВАЉКА; 6.6. 
Резервни делови за одржавање ТРАКТОРА; 6.7. 
Основни материјал за одржавање грађевинских 
машина ГРЕЈДЕРА)

2.280.000

Измена број: 1; усвојена: 7.3.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: позиција 6 - Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације - брушу се партије од 6.1 до 6.7

1.1.7 1/2019 1/2019поступак јавне набавке мале вредности 1/2020Електрична енергија 1.600.000

1.1.8 1/2019 1/2019поступак јавне набавке мале вредности 1/2020Алат и шрафовска роба 600.000

1.1.9 5/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Камени дробљени агрегат ( 9.1 Камени дробљени 
агрегат гранулације 0-31мм; 9.2 Камени дробљени 
агрегат гранулације 0-63 мм; Камени дробљени 
агрегат фракције 4-8 мм)

5.000.000

услуге 5.900.000

1.2.1 1/2019 1/2019поступак јавне набавке мале вредности 1/2020Услуге обезбеђивања особља укључујући и рад на 
одређено време

4.500.000

1.2.2 4/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2020Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за 
возила и припадајућу опрему
(2.1. Вулканизерске услуге; 2.2. Услуге прања 
возила; 2.3. Израде машинских делова и склопова; 
2.4. Обавезни сервиси основних средстава)

1.400.000

1.2.3 1/2019 1/2019поступак јавне набавке мале вредности 1/2020Услуге физичко техничког обезбељења 500.000

Техничка исправка број: 1; усвојена: 7.3.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се процењена вредност набавке и прелази у набавке на које се ЗЈН не примењује

Техничка исправка број: 1; усвојена: 7.3.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Мења се процењена вредност и набавка прелази у набавке на које се ЗЈН не примењује
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Место и датум: М.П.

Милош Старчевић

Овлашћено лице:

Милош Старчевић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 7.3.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.
ЈКП " Комуналац" Кнић након усвојеног плана набавки врши измену Плана јавних набавки I.
Наручилац  ЈКП " Комуналац" Кнић је вршио измене у плану које се односе на процењене вредности јавне набавке као и додавање нових планираних набавки, али без увећања укупне процењене 
вредности из плана набавке за 2019.годину.

Техничка исправка број: 1; усвојена: 7.3.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.

Техничка исправка број: 1; усвојена: 7.3.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.

Измена број: 608-01/19; усвојена: 29.8.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 23.11.2018.
ЈКП Комуналац Кнић након усвојеног плана набавке за 2019. годину врши измену плана јавних набавки бр. 2.
Наручилац ЈКП Комуналац Кнић је вршио измене у плану које се односе на процењене вредности јавне набавке као и додавање нових планираних набавки, али без увећања укупне процењене 
вредности из плана за 2019.годину.
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