
План набавки за 2016. годину 
Градска управа за пољопривреду

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2016 29.01.2016
Измена број: 1 11.03.2016
Измена број: 2 06.04.2016
Измена број: 3 26.05.2016
Измена број: 4 15.07.2016
Измена број: 5 24.08.2016
Техничка исправка број: 1 14.11.2016

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

34,833,332

са ПДВ-ом

2016 34,833,332

добра 1,666,666

1.1.1 7
2016

8
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2016

Измена број: 4; усвојена: 15.07.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у план због обавезе локалне самоуправе да у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о одбрани од града обезбеди функционисање 
система одбране од града.

Средства за противградну заштиту-
противградне ракете
1,666,666

По годинама: 
2016-1,666,666

Средства за противградну заштиту-
противградне ракете

ОРН:
24613000    

4241121,666,666 2,000,000

услуге 33,166,666

1.2.1 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Испитивање квалитета земљишта )државне и приватне парцеле= на територији Града Сремска Митровица.
На основу цене узорковања на тржишту и цена узорковања претходних година.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге испитивања узорака земљишта 
контрола плодности
3,333,333

По годинама: 
2016-3,333,333

Услуге испитивања узорака земљишта 
контрола плодности

ОРН:
90732000    

4241133,333,333 4,000,000

1.2.2 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

12
2016

Честе штете на усевима проузроковане од непознатих починиоца на територији Града Сремска МИтровица
На основу цена из претходног уговора и увећаних потреба за услугама пољочувара за 2016. годинуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге заштите животиња и биљака- 
Пољочуварска служба
8,333,333

По годинама: 
2016-8,333,333

Услуге заштите животиња и биљака- 
Пољочуварска служба

ОРН:
79713000    

4241198,333,333 10,000,000
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1.2.3 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

11
2016

У сврху унапређења услова за пољопривредну делатност на територији Града Сремска Митровица
На основу података о површинама које су под меркантилним кукурузом, очекиваног приноса и података о вредности кукуруза изражене у динарима 
по килограму.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Услуге осигурања губитка приноса 
меркантилног кукуруза засејаног на 
територији Града Сремска Митровица

18,000,000

По годинама: 
2016-18,000,000

Услуге осигурања губитка приноса 
меркантилног кукуруза засејаног на 
територији Града Сремска Митровица

ОРН:
66510000    

42151918,000,000 18,000,000

1.2.4 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Измена број: 1; усвојена: 11.03.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-310/2016-II од 03.03.2016. године

Идејни пројекат наводњавања за КО 
Раденковић, Засавица и Равње
3,500,000

По годинама: 
2016-3,500,000

Идејни пројекат наводњавања за КО 
Раденковић, Засавица и Равње

ОРН:
72200000    

5114312,916,666 3,500,000
511431583,334 700,000
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

3,837,851

са ПДВ-ом

2016 3,837,851

добра 58,333добра 58,333

2.1.1 8
2016

8
2016

39.2. 10
2016

Образложење основаности: Набавка испод 500000,00 динара без пдв-а; Остале напомене:

Измена број: 5; усвојена: 24.08.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлуком о ребалансу буџета су обезбеђена средства за набавку добара у износу од 70.000,00 са ПДВ-ом.

Набавка батерија за уређаје за комункацију.58,333

По годинама: 
2016-58,333

Набавка батерија за уређаје за комункацију. 42691958,333 70,000

услуге 4,262,850услуге 3,779,518

2.2.1 2
2016

2
2016

39.2. 12
2016

Потребе Наручиоца за услугама штампања материјала-брошура у флаера а у циљу обавештавања пољопривредника на териториј Града Сремска 
Митровица о актуелностима у раду Управе
На основу кретања цена на тржишту за предметне услуге
Образложење основаности: Набавка чија је вредност на годишњем ниво испод законски прописаног лимита.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 26.05.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Преусмеравање средстава  у износу 80.000,00 са ПДВ-ом са ове позиције на конто 423911 - остале опште услуге.

Остале услуге штампања66,666

По годинама: 
2016-66,666

Остале услуге штампања

ОРН:
79810000    

42341966,666 80,000
423419-66,666 -80,000

2.2.2 4
2016

4
2016

39.2. 12
2016

Потребе наручиоца за ангажовањем стручног лица.
На основу кретања цена на тржишту за предметне услуге
Образложење основаности: Набавка чија је вредност на годишњем нивоу испод законског лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 11.03.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећана су средства на овој позицији за 290.000,00 динара

Измена број: 2; усвојена: 06.04.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се предмет набавке и уместо поввремено привремених послова, спроводиће се консултантсе услуге.

Остале стручне услуге- Консултантске услуге
 у области пољопривреде
491,667

По годинама: 
2016-491,667

Остале стручне услуге- Консултантске услуге
 у области пољопривреде

ОРН:
73220000    

423599300,000 300,000
423599290,000 290,000

423599-590,000 -590,000
423599491,667 590,000
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2.2.3 1
2016

1
2016

39.2. 12
2016

Посета домаћих и страних делегација
На основу цена из претходне године
Образложење основаности: Набавка чија је вредност на годишњем нивоу испод законског лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Угоститељске услуге81,666

По годинама: 
2016-81,666

Угоститељске услуге

ОРН:
55300000    

42362181,666 98,000

2.2.4 4
2016

5
2016

39.2. 12
2016

Превенција и заштита пољопривредних култура од штетног дејства ветра.
на основу цена на тржишту за сличне пројекте
Образложење основаности: Набавка чија је вредност испод годишњег законског лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 5; усвојена: 24.08.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Одлуком о ребалансу буџета брисана су средства са ове позиције.

Вишегодишњи засади- Ветрозаштитни појас 
у атару
416,666

По годинама: 
2016-416,666

Вишегодишњи засади- Ветрозаштитни појас 
у атару

514121416,666 500,000
514121-416,666 -500,000

2.2.5 8
2016

9
2016

39.2. 12
2016

Потребе мерења и премера пољопривредног земљишта, одређивање њихових граница, формирање јавних надметања на основу давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини
На основу цена за предметне услуге у претходном периоду
Образложење основаности: Набавка чија је вредност на годишњем нивоу испод законског лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 11.03.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Преусмеравају се средства у износу од 25.000,00 без ПДВ-а на позицију геодетске услуге-надзор за комасацију

Геодетске услуге475,000

По годинама: 
2016-475,000

Геодетске услуге

ОРН:
71250000    

424631500,000 600,000
424631-25,000 -30,000

2.2.6 1
2016

2
2016

7.1.1) 12
2016

Образложење основаности: На основу члана 29. ст.2. Закона о државном премеру и катастру  ("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15- 
одлука УС и 96/2015); 

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 11.03.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећавају се средства на овој позицији за 25.000,00 без ПДВ-а преусмерене са позиције геодетских услуга.

Техничка исправка број: 1; усвојена: 14.11.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Са ове позиције средства су пребачена на позицију 424631 - Геодетске услуге - Надзор на комасацију Шашинци

Геодетске улуге - надзор за комасацију1,191,666

По годинама: 
2016-1,191,666

Геодетске улуге - надзор за комасацију

ОРН:
71248000    

4246311,333,333 1,600,000
42463125,000 30,000

424631-166,667 -200,000

2.2.7 4
2016

4
2016

39.2. 10
2016

Образложење основаности: Набавка испод лимита за јавне набавке мале вредности односно 500000 без пдв-а; Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.04.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради финансирања израде идејног пројекта отклањања анималног отпада.

 Израда идејне  студије  очувања животне 
средине - решавање проблема анималног 
отпада

483,333

По годинама: 
2016-483,333

 Израда идејне  студије  очувања животне 
средине - решавање проблема анималног 
отпада

ОРН:
73210000    

511441483,333 580,000
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2.2.8 5
2016

5
2016

39.2. 12
2016

Установљавање стања атарских путева.
Образложење основаности: Набавка испод 500000,00 динара без пдв-а; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 26.05.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Измена број: 5; усвојена: 24.08.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом додата средства у износу од 100000,00 са ПДВ-ом

Техничка исправка број: 1; усвојена: 14.11.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Додавање средстава са конта 423591 на конто 423911 - Пословне услуге у износу од 172.852,99 динара

Пословне услуге397,853

По годинама: 
2016-397,853

Пословне услуге 423911125,000 150,000
423911100,000 100,000

423911172,853 172,853

2.2.9 7
2016

8
2016

39.2. 12
2016

Образложење основаности: Вредност мања од 500.000,00 без пдв-а; Остале напомене:

Измена број: 4; усвојена: 15.07.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Законом о пољопривредном земљишту је прописана обавеза јединице локалне самоуправе да скине усев са пољопривредног земљишта у државној својини у случају 
његовог коришћења од стране правних и физичких лица без правног основа.

Услуга скидања усева са пољопривредног 
земљишта у државној својини
491,666

По годинама: 
2016-491,666

Услуга скидања усева са пољопривредног 
земљишта у државној својини

423911491,666 590,000

2.2.10 11
2016

11
2016

39.2. 12
2016

Образложење основаности: набавке испод лимита чија је вредност на годишњем нивоу испод 500.000,00 динара без ПДВ; Остале напомене:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 14.11.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Са позиције Надзора над комасацијом - Раденковић део средстава у износу од 200.000,00 динара пребацује се на Комасација Шашинци

Геодетске улуге - Комасација Шашинци166,667

По годинама: 
2016-166,667

Геодетске улуге - Комасација Шашинци 424631166,667 200,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 11.03.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016
Измена се врши ради спровођења поступка комасације у катастарској општини Шашинци;реализације идејног пројекта канала у поступку комасације Решењем о упортеби средстава текуће буџетске 
резерве;

Измена број: 2; усвојена: 06.04.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016
Измена се врши ради финансирања услуге очувања животне средине - решавање проблема анималног отпада путем израде идејног пројекта. Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве на 
основу решења број 401-441/2016-II oд 05.04.2016. године.

Измена број: 3; усвојена: 26.05.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016
Преусмеравање средстава са конта 423419 - остале услуге штампања и конта 423951 - Комисије за израду програма на конто 423911 - остале опште услуге.

Измена број: 4; усвојена: 15.07.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016
Изјавом Градоначелника града Сремска Митровица  број 401-931/2016-II од 15.07.2016. и Изјавом број 401-927/2016-II од 15.07.2016 године потврђено је да ће у буџету града Сремска Митровица за 
2016. годину бити обезбеђена средства у износу од 590.000,00 динара за набавку услуге скидања усева за пољопривредног земљишта у државној својини и средства у износу од 2.000.000,00 динара 
за набавку противградних ракета.

Измена број: 5; усвојена: 24.08.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.1.2016
На основу Одлуке о ребалансу буџета града Сремска Митровица за 2016. годину.
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Место и датум:

М.П.

Начелник Владимир Настовић

Овлашћено лице:

Начелник Владимир Настовић

Одговорно лице:
_______________________________

Техничка исправка број: 1; усвојена: 14.11.2016; план: План јавних набавки за 2016 од 29.01.2016
Дошло је до промене са позиција на које се закон не примењује и то са 451-423591 на конто 423911 у износу од 172.852,99 динара и позиција 452-424631 - надзор над комасацијом Раденковић на 
424631 - Комасација Шашинци у износу од 200.000,00 динара
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