Обухвата:

Извештај о извршењу плана за 2014. годину
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2014. годину

27/01/2014

Измена број: 1
Измена број: 2
Измена број: 3

07/03/2014
07/03/2014
14/11/2014

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

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

2014
2015

Датум штампе: 31/03/2015

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Конто/позиција

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

закључења извршења
уговора
уговора

340,456,499

Укупно

добра

Планирана средства у буџету/фин.плану

337,289,580
3,166,919
256,558,332

Страна 1 од 33

1.1.1

Административни материјал-одећа и
униформе за инспекторе
1. Мушке кожне јакне
2. Женске кожне јакне

Административни
материјал 329,167
1,029,167
униформе за инспекторе
-329,167
1. Мушке кожне
262,500
јакне
262,500
2. Женске кожне
291,667
јакне
291,667

395,000

426100

-395,000

426100

315,000

426100-П1

350,000

426100-П2

3. Мушке и женске ташне и каишеви

3. Мушке и женске
285,000
ташне

285,000

342,000

426100-П5

4. Мушке и женске кошуље

4. Мушке и женске
190,000
кошуље 190,000
5

228,000

426100-П6

5
6

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2014

12
2014

12
2014

6

ОРН:
18110000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

По годинама:
2014-1,029,167
Јавна набавка мале вредности за набавку одеће и униформи за инспекторе спроводиће се заједно са ЈНМВ за набавку заштитне обуће за
инспекторе, при чему ће набавка бити обликована по партијама од 1-6.
"Набавка се спроводи ради набавке одеће и униформи за инспекторе за заштиту животне средине, урбанистичке и грађевинске инспекторе, а
према Правилнику о врсти опреме и садржини и изгледу ознаке инспектора за заштиту животне средине („Службени гласнкик РС“, бр. 35/05, 23/06,
7/07, 64/07, 94/08), Правилнику о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме инспектора за заштиту природних
богатстава (""Службени гласник РС"", бр. 90/13) и Правилнику о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и врсти
опреме коју користи инспектор („Службени гласник РС“, број 86/2009), који је у примени за инспекторе који врше поверене послове инспекцијског
надзора од 01. јануара 2011. године.

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена на тржишту, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту."
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији, те
у складу са тим дошло је и до промене поступка јавне набавке мале вредности, односно јавна набавка је планирана по партијама
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

Датум штампе: 31/03/2015
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1.1.2

Административни материјал - заштитна
обућа за инспекторе
3. Мушке кожне ципеле
4. Женске кожне ципеле

ОРН:
18830000
Напомена:

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Административни
материјал 87,500
158,333
обућа за инспекторе
-87,500
3. Мушке кожне75,000
ципеле
75,000
4. Женске кожне
83,333
ципеле
83,333

105,000

426100

-105,000

426100

90,000

426100-П3

100,000

426100-П4

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2014

12
2014

12
2014

По годинама:
2014-158,333
Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на
наведеној позицији, те у складу са тим дошло је и до промене поступка јавне набавке мале вредности, односно јавна набавка је планирана по
партијама од 1-6, где се на ЈНМВ набавке обуће односе партије 3 и 4.
Набавка се спроводи ради набавке обуће за инспекторе за заштиту животне средине, урбанистичке и грађевинске инспекторе, а према Правилнику
о врсти опреме и садржини и изгледу ознаке инспектора за заштиту животне средине („Службени гласнкик РС“, бр. 35/05, 23/06, 7/07, 64/07,
94/08), Правилнику о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме инспектора за заштиту природних богатстава
("Службени гласник РС", бр. 90/13) и Правилнику о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и врсти опреме коју
користи инспектор („Службени гласник РС“, број 86/2009), који је у примени за инспекторе који врше поверене послове инспекцијског надзора од
01. јануара 2011. године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена на тржишту, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 2; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији, те
у складу са тим дошло је и до промене поступка јавне набавке мале вредности, односно јавна набавка је планирана по партијама
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

1.1.3

Материјал за очување животне средине и
науку

ОРН:
31700000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Материјал
454,167 за очување
науку

По годинама:

454,167

545,000

426500

-454,167

-545,000

426500

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2014

4
2014

2014-454,167
Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), где је надлежни орган АПВ
дужан да обезбеди, за територију Војводине, набавку материјала за очување животне средине и науку за постојећу мрежу аутоматских станица за
праћење квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине и реализацију активности биолошког сузбијања ларви комараца у АП
Војводини у 2014. години.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 3;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ОБРИСАН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији, те
у складу са тим дошло је и до промене поступка јавне набавке, односно за наведену позицију се не спроводи јавна набавка.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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1.1.4

Активност 01 - Материјал за очување
животне средине и науку ( инсектициди)

ОРН:

Активност
01 - Материјал 252,500,000
252,000,000
животне средине и науку
-500,000

303,000,000

426500

-600,000

426500

отворени
поступак

2
2014

3
2014

9
2014

По годинама:

24452000

2014-252,000,000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на
наведеној позицији.
Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), где је надлежни орган АПВ
дужан да обезбеди, за територију Војводине, набавку материјала за очување животне средине и науку за постојећу мрежу аутоматских станица за
праћење квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине и реализацију активности биолошког сузбијања ларви комараца у АП
Војводини у 2014. години.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 4;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији.
Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:

1.1.5

Датум

Број уговора

01/04/2014

130-404-16/2014-02

Нематеријална имовина-обнова Microsoft
лиценци
1. Обнова Микрософт лиценци

ОРН:
48800000
Напомена:

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Вредност у хиљадама динара
Добављач

Процењена

Уговорена

Извршена

Предмет набавке

252500

252000

252000

набавка добара - биолошког инсектицида за сузбијање
ларви комараца на бази бактерије Bacillus thuringiensis
var.isrealensis на територији АП Војводине.

"Био-еколошки центар“ доо

Нематеријална
имовина
283,333
283,333
лиценци
1. Обнова Микрософт
283,333 лиценци

340,000

515100

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2014

2
2014

По годинама:
2014-283,333
Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) планирана средства на наведеној позицији
су остала у истом износу, али је поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама од 1-4 у циљу економичнијег спровођења поступка
ЈНМВ.
Набавка се спроводи у циљу обнове Microsoft лиценци и осталих потребних лиценци за запослене у Секретаријату, набавку одговарајућих
софтвера и програма за оперативни систем RedHat и остале оперативне системе, одговарајућих софтвера и програма за потребе послова јавних
набавки, финансијског и рачуноводственог пословања Секретаријата.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 5; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) планирана средства на наведеној позицији су остала у
истом износу, али је поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама од 1-4 у циљу економичнијег спровођења поступка ЈНМВ.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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1.1.6

Нематеријална имовина-набавка
одговарајућих софтвера и програма за
оперативног система RedHat и остале
оперативне системе
2. Набавка софтвера и програма за
оперативни систем РедХарт и остале
оперативне програме

ОРН:
48600000
Напомена:

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

504,167
Нематеријална
имовина
504,167
одговарајућих софтвера
оперативног система RedHat
оперативне системе
2. Набавка софтвера
504,167 и
оперативни систем РедХарт
оперативне програме

605,000

515100

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2014

3
2014

12
2014

По годинама:
2014-504,167
Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) планирана средства на наведеној позицији
су остала у истом износу, али је поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама од 1-4 у циљу економичнијег спровођења поступка
ЈНМВ.
Набавка се спроводи у циљу обнове Microsoft лиценци и осталих потребних лиценци за запослене у Секретаријату, набавку одговарајућих
софтвера и програма за оперативни систем RedHat и остале оперативне системе, одговарајућих софтвера и програма за потребе послова јавних
набавки, финансијског и рачуноводственог пословања Секретаријата.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 6; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) планирана средства на наведеној позицији су остала у
истом износу, али је поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама од 1-4 у циљу економичнијег спровођења поступка ЈНМВ.

1.1.7

Статус поступка: планирани поступак
Нематеријална имовина-набавка
одговарајућих софтвера и програма за
потребе послова јавних набавки
3. Набавка софтвера и програма за потребе
послова јвних набавки

ОРН:
48490000
Напомена:

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

Нематеријална
имовина
250,000
одговарајућих софтвера
потребе послова јавних
3. Набавка софтвера
250,000 и
послова јвних набавки

250,000

300,000

515100

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2014

3
2014

По годинама:
2014-250,000
Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) планирана средства на наведеној позицији
су остала у истом износу, али је поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама од 1-4 у циљу економичнијег спровођења поступка
ЈНМВ.
Набавка се спроводи у циљу набавке одговарајућих софтвера и програма за потребе послова јавних набавки.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 7; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) планирана средства на наведеној позицији су остала у
истом износу, али је поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама од 1-4 у циљу економичнијег спровођења поступка ЈНМВ.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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1.1.8

Нематеријална имовина-набавка
одговарајућих софтвера и програма за
потребе финансијског и рачуноводственог
пословања
4. Набавка софтвера и програма за потребе
финансијског и рачуноводственог
пословања

ОРН:

250,000
Нематеријална
имовина
250,000
одговарајућих софтвера
потребе финансијског и
пословања
4. Набавка софтвера
250,000 и
финансијског и рачуноводственог

300,000

515100

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2014

3
2014

12
2014

По годинама:
2014-250,000

48440000
Напомена:

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

Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) планирана средства на наведеној позицији
су остала у истом износу, али је поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама од 1-4 у циљу економичнијег спровођења поступка
ЈНМВ.
Набавка се спроводи у циљу набавке програма за књижење финансијског и рачуноводственог пословања Секретаријата.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 8; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) планирана средства на наведеној позицији су остала у
истом износу, али је поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама од 1-4 у циљу економичнијег спровођења поступка ЈНМВ.

1.1.9

Статус поступка: планирани поступак
Материјал за посебне намене

ОРН:
38540000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Материјал
666,666
666,666 за посебне намене

По годинама:
2014-666,666

800,000

426900

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2014

12
2014

12
2014

"Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), где је надлежни орган АПВ
дужан да обезбеди, за територију Војводине, набавку материјала за очување животне средине и науку за постојећу мрежу аутоматских станица за
праћење квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту."
интерни број поступка: 9;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији, те
у складу са тим настала је обавеза спровођења поступка јавне набавке.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

Датум штампе: 31/03/2015

Страна 6 од 33

1.1.10

Опрема за заштиту животне средине

ОРН:
38432100
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Опрема
за заштиту животне1,416,666
1,416,666

1,700,000

512410

По годинама:
2014-1,416,666

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2014

12
2014

12
2014

Отворена је нова позиција у Финансијском плану Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за 2014.
годину по ребалансу.
"Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), где је надлежни орган АПВ
дужан да обезбеди, за територију Војводине, набавку опреме и замену дотрајале ипреме за очување животне средине и науку за постојећу мрежу
аутоматских станица за праћење квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту."
интерни број поступка: 10;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) планирана средства на новој позицији и у складу са тим
настала је обавеза за спровођењем поступка јавне набавке мале вредности.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4
83,898,167

услуге
1.2.1

Образовање и усавршавање запослених школа страних језика (Поступак јавне
набавке спроводи Управа за заједничке
послове покрајинских органа)

ОРН:
80580000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Образовање
и усавршавање166,667
166,667
школа страних језика (Поступак
-166,667
набавке спроводи Управа
послове покрајинских органа

200,000

423300

-200,000

423300

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2014

3
2014

По годинама:
2014-166,667
Поступак јавне набавке спроводи Управа за заједничке послове покрајинских органа за све Покрајинске органе управе, док плаћање врши сваки
Покрајински орган управе посебно и планира средства у оквиру свог Финансијског плана.
Неопходно је обезбедити континуирано образовање и усавршавање запослених у циљу квалитетнијег обављања радних активности.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године и вредности уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за стручним
усавршавањем на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 1;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ОБРИСАН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији, те
у складу са тим дошло је и до промене поступка јавне набавке, односно за наведену позицију се не спроводи јавна набавка.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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1.2.2

Услуге информисања - услуге штампања

ОРН:
79823000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
информисања 1,083,333

По годинама:

1,500,000

1,800,000

423400

-416,667

-500,000

423400

2014-1,083,333

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2014

7
2014

12
2014

Измена се врши због техничке грешке приликом израде прве измене плана јавних набавки.
Набавка се спроводи у циљу израду промотивног материјала, остале услуге информисања, штампања публикација и остале услуге штампања.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних поступака доделе средстава и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 2;

Измена број: 1; усвојена: 07/03/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Измена плана јавних набавки се врши из разлога што је Влада АПВ на седници одржаној дана 20.02.2014. године дала сагласност на Измене Финансијског плана
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за 2014. годину и зато што је Управа за јавне набавке дала сагласност број: 404-02-731/14 од
04.03.2014. године да се јавна набавка услуге информисања врши као заједничка, и то од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и Покрајинског
ન
секретаријата ƈ 魘ഺ ŚȈ꽀

Измена број: 2; усвојена: 07/03/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Измене се врше због техничке грешке приликом израде прве измене плана јавних набавки.

1.2.3

Статус поступка: планирани поступак
475,000
Услуге информисања - услуге објављивања Услуге
475,000информисања тендера и информативних огласа
тендера и информативних -475,000

ОРН:
79340000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

570,000

423400

-570,000

423400

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2014

3
2014

2014-475,000
Набавка се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за поступке јавних набавки и спровођење конкурса за доделу средстава,
информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних поступака доделе средстава и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 3;

Измена број: 2; усвојена: 07/03/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ОБРИСАН
Образложење измене: Измена се врши због техничке грешке начињене приликом израде прве измене плана јавних набавки.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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1.2.4

Годишњи програм мониторинга квалитета
животне средине на територији Војводине
1. ПАРТИЈА 1 Мониторинг површинских
вода
2. ПАРТИЈА 2 Мониторинг стања
приоритетних типова станишта и популација
индикаторских строго заштићених врста у
Војводини
3. ПАРТИЈА 3 Контрола квалитета
земљишта
4. ПАРТИЈА 4 Мониторинг нејонизујућег
зрачења-високофреквентно подручје
5. ПАРТИЈА 5 Мониторниг нејонизујућег
зрачења-нискофреквентно подручје
6

Годишњи
2,950,000
4,616,665 програм мониторинга
животне средине на територији
416,666
1. ПАРТИЈА2,950,000
1 Мониторинг
-416,666
2. ПАРТИЈА 2416,666
Мониторинг 1,041,666
приоритетних типова станишта
291,666
индикаторских строго заштићених
Војводини
333,333
3. ПАРТИЈА1,041,666
3 Контрола
земљишта

3,540,000

424600-П1

500,000

424600-П2

-500,000

424600-П2

1,250,000

424600-П3

350,000

424600-П4

400,000

424600-П5

отворени
поступак

2
2014

3
2014

12
2014

4. ПАРТИЈА 4291,666
Мониторинг
зрачења-високофреквентно
5. ПАРТИЈА 5333,333
Мониторниг
зрачења-нискофреквентно
6

-416,666

По годинама:

ОРН:

2014-4,616,665

90711500
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Јавна набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласбик РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС).
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 4; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији у
складу са потребама Секретаријата.
Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:

Вредност у хиљадама динара
Процењена

Уговорена

Извршена

Предмет набавке

Универзитет Нови Сад, Природноматематички факултет,

2950

2697

2697

мониторинг квалитета површинских вода у АП
Војводини у 2014. години

130-404-186/2014-02

Институт Ватрогас ДОО Нови Сад

333

274

Услуга мониторинга квалитета животне средине у АП
Војводини у 2014. години - Партија 1 - услуга
систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења
у животној средини у нискофреквентном подручју у АП
Војводини у 2014. години

14/11/2014

130-404-186/2014-02

Институт Ватрогас ДОО Нови Сад

292

230

Услуге мониторинга квалитета животне средине у АП
Војводини у 2014.години - Партија 2 - Услуга
систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења
у животној средини у високофреквентном подручју у АП
Војводини у 2014. години

25/11/2014

130-404-186/2014-02

Заштита на раду и заштита животне
средине Београд ДОО

1042

428

Датум

Број уговора

19/06/2014

130-404-123/2014-02

06/11/2014

Датум штампе: 31/03/2015

Добављач

428

Услуге мониторинга квалитета животне средине у АП
Војводини у 2014. години - Партија 3 - Услуга
систематског праћења квалитета непољопривредног
земљишта у АП Војводини у 2014. години
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1.2.5

Специјализоване услуге - Акција интегралног
сузбијања коровске биљке амброзија у
пограничном подручју и на парцелама у
власништву АП Војводине

ОРН:

14,000,000

424600

отворени
поступак

2
2014

3
2014

9
2014

По годинама:

90700000

2014-11,666,666

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:

1.2.6

Специјализоване
услуге 11,666,666
11,666,666
сузбијања коровске биљке
пограничном подручју
власништву АП Војводине

Датум

Број уговора

28/04/2014

130-404-85/2014-02

"Активност 01 - Специјализоване услуге Реализација биолошког сузбијања ларви
комараца у АП Војводини у 2014. години "

ОРН:

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласбик РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС).
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 5;
Вредност у хиљадама динара
Добављач

Процењена

Уговорена

Извршена

Предмет набавке

11667

11655

11655

интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у
пограничном подручју и на парцелама у јавној својини
Владе АП Војводине

.„Циклонизација“ доо

50,833,333
"Активност
50,666,667 01 - Специјализоване
Реализација биолошког
-166,667
комараца у АП Војводини

61,000,000

424600

-200,000

424600

отворени
поступак

2
2014

3
2014

9
2014

По годинама:

90700000

2014-50,666,667

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

Јавна набавка је планирана у оквиру Активности 01 - Реализација биолошког сузбијања ларви комараца у АП Војводини у 2014. години
Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласбик РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС).
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 6;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији.
Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:
Датум

Број уговора

07/04/2014

130-404-15/2014-02

Датум штампе: 31/03/2015

Вредност у хиљадама динара
Добављач
Мива“доо, Инђија

Процењена

Уговорена

Извршена

Предмет набавке

50833

50652

50652

биолошко сузбијања ларви комараца на територији АП
Војводине
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1.2.7

Одржавање и поправка опреме за очување
животне средине – аутоматске станице у
Зрењанину, Суботици, Сомбору, Кикинди,
Новом Саду, Обедској бари, Делиблатској
пешчари са обезбеђеном заменом резервних
делова.

ОРН:

Одржавање
4,524,169
4,524,169 и поправка
животне средине – аутоматске
Зрењанину, Суботици
Новом Саду, Обедској бари
пешчари са обезбеђеном
делова.

5,429,002

425200

отворени
поступак

8
2014

10
2014

5
2015

По годинама:

50410000

2014-1,357,250
2015-3,166,919

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:
Датум

Број уговора

15/12/2014

130-404-216/2014-02

Датум штампе: 31/03/2015

У Финансијском плану за 2014. годину садржан је и део уговорених обавеза из 2013. године за услуге одржавања аутоматских станица до месеца
новембра 2014. године, те ће се за период од 11.2014.-05.2015. године поступак јавне набавке спровести у 2014. години.
Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања несметаног обављања редовних активности а у циљу преузимања и обраде података са аутоматских
станица у Зрењанину, Суботици, Сомбору, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари, Делиблатској пешчари, одржавања сервера и система за
архивирање и складиштење података.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 7;
Вредност у хиљадама динара
Добављач
Мизма Игбос ДОО Београд

Процењена

Уговорена

4524

4524

Извршена

Предмет набавке
Услуга шестомесечног редовног одржавања и
сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга
АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног
ваздуха на територији АП Војводине
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1.2.8

Одржавање административне опреме са
обезбеђивањем и заменом резервних делова
1. ПАРТИЈА 1 Услуге одржавања
софтверске инфраструктуре и оперативних
система
2. ПАРТИЈА 2 Услуге одржавања сервера и
система за архивирање и складиштење
података
3. ПАРТИЈА 3 Услуге одржавања остале
опреме
4. ПАРТИЈА 4 Услуге одржавања и набавка
потрошног материјала и резервних делова
за штампач, скенер и мултифункционални
уређај произвођача CANON
5. ПАРТИЈА 5 Услуге одржавања и набавка
потрошног материјала и резервних делова
за штампач, скенер и мултифункционални
уређај произвођача DELL

ОРН:

587,500
Одржавање
1,411,500 административне
обезбеђивањем и заменом 432,000
1. ПАРТИЈА 1587,500
Услуге одржавања
92,000
инфраструктуре и оперативних
216,667
2. ПАРТИЈА 2432,000
Услуге одржавања

705,000

425200-П1

518,400

425200-П2

83,333

система за архивирање
података

110,400

425200-П3

260,000

425200-П4

100,000

425200-П5

отворени
поступак

2
2014

3
2014

12
2014

3. ПАРТИЈА 3 Услуге
92,000 одржавања
опреме
4. ПАРТИЈА 4216,667
Услуге одржавања
потрошног материјала
штампач, скенер и мултифункционални
уређај произвођача CANON
5. ПАРТИЈА 5 Услуге
83,333 одржавања
потрошног материјала
штампач, скенер и мултифункционални
уређај произвођача DELL

По годинама:
2014-1,411,500

50300000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак

Јавна набавка је обликована по партијама.
Набавком се обезбеђује одржавање административне опреме, остале опреме, набавку материјала и резервних делова за текуће поправке и
одржавање.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 8; тип набавке: обликована по партијама;

Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2

1.2.9

Специјализоване услуге - Mониторинга
полена у ваздуху

Специјализоване
услуге
1,666,667
полена у ваздуху

ОРН:

2,000,000

424600

отворени
поступак

2
2014

3
2014

10
2014

По годинама:

90711500

2014-1,666,667

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:
Датум

Број уговора

07/04/2014

130-404-76/2014-02

Датум штампе: 31/03/2015

1,666,667

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласбик РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС).
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 9;
Вредност у хиљадама динара
Добављач

Универзитет у Новм Саду, Природноматематички факултет

Процењена

Уговорена

Извршена

Предмет набавке

1667

1666

1666

мониторинг полена у ваздуху на територији АП
Војводине
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1.2.10

Услуге информисања

Услуге
информисања
1,458,333

-6,384,000

-7,660,800

423400

1

1

-966,000

-1,159,200

423400

2. Услуга оглашавања јавних конкурса и
огласа
3

2. Услуга оглашавања
1,458,333
огласа

6,384,000

7,660,800

423400-П1

1,458,333

1,750,000

423400-П2

966,000

1,159,200

423400-П3

ОРН:

3

отворени
поступак

5
2014

6
2014

12
2014

По годинама:

79340000

2014-1,458,333

Напомена:

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке обликованог по партијама, потписан је уговор само за партију број 2, док за партију број 1 и 3
нису се стекли услови за доношење одлуке о додели уговора, те су поступци обустављени и биће поново спроведени након доношења одлуке о
покретању поступка јавне набавке услуга информисања по партијама од 1 до 2.
Измена плана јавних набавки се врши из разлога што је Влада АПВ на седници одржаној дана 20.02.2014. године дала сагласност на Измене
Финансијског плана Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за 2014. годину и зато што је Управа за
јавне набавке дала сагласност број: 404-02-731/14 од 04.03.2014. године да се јавна набавка услуге информисања врши као заједничка, и то од
стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине. Набавка се врши из разлога адекватнијег и ширег информисања јавности о активностима Секретаријата и објављивања на
језицима националних мањина на територији АПВ.
Сагледавањем потреба информисања јавности, цена на тржишту и стварним трошковима у задње три године.
интерни број поступка: 10; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 1; усвојена: 07/03/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Измена плана јавних набавки се врши из разлога што је Влада АПВ на седници одржаној дана 20.02.2014. године дала сагласност на Измене Финансијског плана
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за 2014. годину и зато што је Управа за јавне набавке дала сагласност број: 404-02-731/14 од
04.03.2014. године да се јавна набавка услуге информисања врши као заједничка, и то од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и Покрајинског
секретаријата 
Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији, те
у складу са тим дошло је и до промене поступка јавне набавке мале вредности, односно јавна набавка је планирана по партијама
Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:
Датум

Број уговора

19/06/2014

130-404-69/2014-02

Датум штампе: 31/03/2015

Вредност у хиљадама динара
Добављач
„ДАН ГРАФ“ Д.О.О. БЕОГРАД

Процењена

Уговорена

Извршена

Предмет набавке

2917

2917

365

Услуге информисања - Партија 2 - Услуга оглашавања
јавних конкурса и огласа у дневним новинама које
покривају целу територију Републике Србије у 2014.
години
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1.2.11

Услуге информисања

Услуге
информисања
3,625,000
1. Услуга инсертовања у дневним новинама 1. Услуга инсертовања
3,000,000

3,000,000

3,600,000

423400-П1

625,000

750,000

423400-П2

отворени
поступак

10
2014

11
2014

12
2014

2. Услуга инсертовања у недељним
2. Услуга инсертовања
625,000
новинама на језицима националних мањина новинама на језицима

ОРН:
79340000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

По годинама:
2014-3,625,000
Нереализована средства по претходно расписаној јавној набавци по партијама ће се користити за нову јавну набавку обликовану по партијама од
1 до 2, а која ће бити спроведена у поступку заједничке набавке са Покрајинским секретаријатом за енергетику и минералне сировине
Набавка се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за поступке јавних набавки и спровођење конкурса за доделу средстава,
информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, израду промотивног материјала, остале услуге информисања, штампања
публикација и остале услуге штампања.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних поступака доделе средстава и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 11; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији, те
у складу са тим дошло је и до промене поступка јавне набавке, односно јавна набавка је планирана по партијама 1 и 2 коришћењем средстава која су остала након обуставе поступка
јавне набавке за услуге информисања.

1.2.12

Статус поступка: планирани поступак
300,000
Услуге штампања публикације о просторним Услуге
300,000штампања публикације
плановима
плановима

ОРН:

По годинама:

79823000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

360,000

423400

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2014

12
2014

12
2014

2014-300,000
Јавна набавка мале вредности услуге штампања публикације се спроводи заједно са Републичком агенцијом за просторно планирање, а након
добијене Сагласности Управе за јавне набавке.
Набавка се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за поступак јавне набавке за штампања публикација о донетим просторним
плановима, а ради информисања и детаљнијег упознавања јавности о усвојеним просторним плановима.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних поступака доделе средстава и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 12;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) прерасподељена су планирана средства на наведеној
позицији, те у складу са тим дошло је и до промене поступка јавне набавке, односно јавна набавка је планирана да се спроведе заједно са Републичком агенцијом за просторно
планирање. Управа за јавне набавке је дала Сагласност број: 404-02-3774/14 од 03.11.2014. године за спровођење заједничке јавне набавке мале вредности са Републичком агенцијом за
просторно плÿȈ쑰ᔫ ᔲ
Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:
Датум

Број уговора

Добављач

Вредност у хиљадама динара
Процењена Уговорена
Извршена

Предмет набавке

Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

Датум штампе: 31/03/2015
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1.2.13

Остале услуге штампања

ОРН:
79823000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Остале
услуге штампања
2,879,167

По годинама:

2,879,167

3,455,000

423400

отворени
поступак

11
2014

12
2014

2014-2,879,167
У циљу промовисања активности Секретаријата и информисања јавности из области урбанизма, градитељства и заштите животне средине.
На основу испитивања тржишта, раније закључених уговора и стварних потреба Секретаријата.
интерни број поступка: 13;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) извршена је прерасподела преосталих средства на
наведеној позицији, а на основу нереализованих јавних набавки из претходног периода.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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Набавке на које се Закон не примењује
Рб

Предмет набавке

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

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Основ за
изузеће

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

103,944,594

Укупно
2014

103,944,584
987,530
987,530

добра
2.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Материјал за образовање и усавршавање
запослених

ОРН:
22200000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1

Материјал
340,038 за образовање
запослених

340,038

408,046

426300

39.2.

2
2014

3
2014

12
2014

По годинама:
2014-340,038
чл. 39. ср. 2.
Набавка се спроводи у циљу куповине стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање запослених.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена набавки у претходнe 3 године, сагледаних потреба запослених и анализе цена различитих
понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 1; Образложење основаности: У циљу стручног и професионалног обављања редовних послова у Секретаријату;

Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

2.1.2

Материјал за посебне намене

ОРН:
22800000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Материјал
за посебне намене33,333
25,000
-8,333
По годинама:

40,000

426900

-10,000

426900

39.2.

1
2014

1
2014

2014-25,000
Набавка се спроводи у циљу куповине материјала за посебне намене-потрошни материјал и остали материјал за посебне намене за обављање
редовних активности.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена набавки у претходнe 3 године, сагледаних потреба запослених и анализе цена различитих
понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 2; Образложење основаности: Набавку је потребно спровести ради набавке материјала за редовно функционисање
аутоматских станица на подручју АПВ.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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2.1.3

Машине и опрема-административна опрема

ОРН:
30230000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

2.1.4

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Пројектно планирање

ОРН:
09310000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

2.1.5

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Остали материјал за очување животне
средине и науке

ОРН:
31700000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

160,000
Машине
160,000 и опрема-административна

192,000

512200

39.2.

По годинама:

2
2014

3
2014

2014-160,000
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених у Секретаријату и проширења постојеће инфраструктуре.
Процена количина је извршена на основу сагледаних потреба за набавку опреме (монитори, рачунари, скенер, штампачи), а у циљу праћења и
анализе података са аутоматских станица на територији АП Војводине.
Процена вредности је извршена на основу анализе тржишних цена и цена на интернету.
интерни број поступка: 3; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности Секретаријата.;
Пројектно
383,333 планирање

383,333

460,000

511400

39.2.

По годинама:

2
2014

3
2014

Набавка се спроводи за продужење уговора о прикључењу 6 аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха (Зрењанин, Суботица, Сомбор,
Кикинда, Нови Сад, Обедска бара) на дистрибутивни електроенергетски систем и за обнављање потребне документације и услова за продужење
привременог заузећа јавних површина за постављање 6 аутоматских станица (Зрењанин, Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад, Обедска бара)
пошто важећи уговори истичу крајем 2013. године.
Процена вредности је извршена на основу анализе цена набавки у претходнe 3 године, тржишних цена и цена дистрибутера електричне енергије.
интерни број поступка: 4; Образложење основаности: Ради несметаног функционисања аутоматских станица на територији АПВ.;
Остали
79,159 материјал за очување79,159
средине и науке

95,000

426500

39.2.

11
2014

12
2014

12
2014

По годинама:
2014-79,159
У циљу континуитета рада аутоматских станица и правилног очитавања података, а у циљу благовременог и тачног информисања јавности о стању
животне средине.
На основу анализе цена на тржишту и раније закључених уговора.
интерни број поступка: 5; Образложење основаности: Неопходан материјал за рад аутоматских станица на подручју АПВ.;

Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014

2014-383,333

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији.

услуге

12
2014

102,957,064
122,040,197
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2.2.1

Стални трошкови - Енергетске услуге

ОРН:
65300000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

250,000
Стални
208,333трошкови - Енергетске
-41,667
По годинама:

300,000

421200

-50,000

421200

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

2014-208,333
Ради несметаног функционисања аутоматских станица у општинама на територији АПВ, односно плаћање рачуна за утрошену електричну енергију.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава за претходнe 3 године за наведене намене, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 1; Образложење основаности: Ради несметаног функционисања аутоматских станица у општинама на територији АПВ.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

2.2.2

Стални трошкови - Комуналне услуге

ОРН:
65000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.3

Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Стални трошкови - Услуге комуникација
(фиксна телефонија)

ОРН:
64210000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Стални
8,333 трошкови - Комуналне8,333

10,000

421300

39.2.

По годинама:

1
2014

1
2014

2014-8,333
Набавка је неопходна ради несметаног извршења послова Секретаријата и предвиђена је за комуналне услуге подручних једниница Секретаријата.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава за претходнe 3 године за наведене намене, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 2; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности подручних јединица на територији АПВ.;
Стални
771,666трошкови - Услуге 1,688,333
(фиксна телефонија)
-916,666

2,026,000

421400

-1,100,000

421400

7.1.1)

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-771,666
Набавка је неопходна ради несметаног извршења послова Секретаријата и предвиђена је за услуге комуникација (интернета), остале трошкове
(РТВ претплата) и друге сталне трошкове.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава за претходнe 3 године за наведене намене, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 3; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности Секретаријата - услуге комуникација;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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2.2.4

Стални трошкови - Услуге комуникација
(трошкови интернета)

ОРН:
72400000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1

Стални
300,000трошкови - Услуге
(трошкови интернета)

300,000

360,000

421400

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-300,000
Набавка је неопходна ради несметаног извршења послова Секретаријата и предвиђена је за услуге комуникација (интернета).
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава за претходнe 3 године за наведене намене, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 4; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности Секретаријата за услуге интернета.;

Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

2.2.5

Стални трошкови - Услуге закупа имовине и
опреме

ОРН:
70300000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.6

Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Стални трошкови - остали трошкови

ОРН:
98000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

Стални
25,000 трошкови - Услуге
опреме

25,000

30,000

421600

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-25,000
Набавка је неопходна ради несметаног извршења послова Секретаријата, односно подручних јединица на територији АПВ за трошкове закупа
имовине и опреме.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава за претходнe 3 године за наведене намене, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 5; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности подручних јединица Секретаријата.;
Стални
20,000 трошкови - остали

По годинама:

20,000

24,000

421900

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

2014-20,000
Набавка је неопходна ради несметаног извршења послова Секретаријата и предвиђена је за друге сталне трошкове.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава за претходнe 3 године за наведене намене, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 6; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности Секретаријата.;
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2.2.7

Трошкови службених путовања у земљи

ОРН:
55310000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

346,666
Трошкови
350,000 службених путовања
3,334
По годинама:

416,000

422100

4,000

422100

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

2014-350,000
У циљу квалитетнијег обављања радних активности које се огледају у присуствовању састанцима, радним групама, семинарима и сл. неопходно је
обезбедити покриће трошкова службених путовања у земљи за запослене у Секретаријату
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за службеним путовањима на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 7; Образложење основаности: Ради обављања радних активности запослених у Секретаријату;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији.

2.2.8

Статус поступка: планирани поступак
Трошкови превоза на службеном путу

ОРН:
60100000

Трошкови
превоза на службеном
50,000
50,000

60,000

422100

39.2.

По годинама:

1
2014

1
2014

12
2014

2014-50,000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.9

Статус поступка: планирани поступак
Услуге железничког превоза запослених за
потребе службених путовања у земљи

ОРН:
60200000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У циљу квалитетнијег обављања радних активности неопходно је обезбедити покриће трошкова службених путовања у земљи за запослене у
Секретаријату.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за службеним путовањима на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 8; Образложење основаности:
У циљу квалитетнијег обављања радних активности Обављање редовних активности запослених у Секретаријату;
Услуге
20,000 железничког превоза 20,000
потребе службених путовања-20,000

24,000

422100

-24,000

422100

39.2.

1
2014

1
2014

По годинама:
2014-20,000
Трошкови превоза на службеном путу су неопходни у циљу присуствовања запослених радним састанцима, седницама Комисија и Радних група,
семинарима и сл.
роцена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за службеним путовањима на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 9; Образложење основаности: За потребе редовног пословања запослених у Секретаријатуа;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ОБРИСАН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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2.2.10

Услуге хотелског смештаја за запослене у
Секретаријату

ОРН:
55510000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1

Услуге
250,000хотелског смештаја 250,000
Секретаријату

300,000

2014

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-250,000
У циљу квалитетнијег обављања радних активности (присуствовање семинарима, радним састанцима, седницама Комисија и Радних тела и сл.)
неопходно је обезбедити покриће трошкова службених путовања у земљи за запослене у Секретаријату.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за службеним путовањима на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 9; Образложење основаности: У циљу обављања редовних активности запослених у Секретаријату.;

Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

2.2.11

Услуге тошкова путовања
Услуге тошкова путовања у оквиру редовног 833
рада
рада

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

2.2.12

Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Помоћне канцеларијске услуге

ОРН:
79500000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

833

1,000

2014

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-833
У циљу квалитетнијег обављања радних активности неопходно је обезбедити покриће трошкова службених путовања у земљи за запослене у
Секретаријату.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за службеним путовањима на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 11; Образложење основаности: У циљу обављања редовних активности запослених у Секретаријату.;
Помоћне
канцеларијске
6,667

По годинама:

6,667

10,000

2014

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

2014-6,667
Набавка је неопходна ради несметаног извршења послова Секретаријата и предвиђена је за услуге превођења, секретарске услуге и остале
административне услуге.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава за претходнe 3 године за наведене намене, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 12; Образложење основаности: У циљу редовног извршавања редовних активности у Секретаријату;
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2.2.13

Услуге информационе технологије

ОРН:
72000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.14

Услуге
9,500 информационе

80580000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

11,400

2014

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

2014-9,500
Набавка је неопходна ради несметаног извршења послова Секретаријата и предвиђена је за услуге информационе технологије и остале
компјутерске услуге.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава за претходнe 3 године за наведене намене, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 13; Образложење основаности: У циљу обављања редовних активности Секретариајта;

Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Котизације за семинаре, стручна саветовања Котизације
за семинаре
291,666
и учешће на сајмовима
и учешће на сајмовима

ОРН:

9,500

По годинама:

166,667

200,000

423300

124,999

150,000

423300

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-291,666
Неопходно је обезбедити континуирано образовање и усавршавање запослених у циљу квалитетнијег обављања радних активности.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године и вредности уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за стручним
усавршавањем на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 14; Образложење основаности: У циљу квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова из делокруга Секретаријата.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

2.2.15

Образовање и усавршавање запослених обука инспектора из области заштите
животне средине

ОРН:
80540000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Образовање
и усавршавање 83,334
83,334
обука инспектора из области
животне средине

100,000

423300

39.2.

1
2014

1
2014

По годинама:
2014-83,334
Неопходно је обезбедити континуирано образовање и усавршавање запослених у циљу квалитетнијег обављања радних активности.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године и вредности уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за стручним
усавршавањем на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 15; Образложење основаности: Ради квалитетног обављања редовних послова запослених неопходно је пратити актуелне
прописе и контиуирано се едуковати.;

Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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2.2.16

Услуге информисања - Трошкови
оглашавања у службеним гласилима

ОРН:
79340000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
400,000информисања оглашавања у службеним

350,000

420,000

423400

50,000

60,000

423400

7.1.1)

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-400,000
Набавка се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за поступке јавних набавки и спровођење конкурса за доделу средстава,
информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, остале услуге информисања.
Процењена вредност је утврђена на основу стварних потреба Секретаријата, планираних поступака и стварних трошкова у претходном периоду,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 16; Образложење основаности: Неопходно је објавити огласе о јавним набавкама и обавештења у складу са Законом о
јавним набавкама.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији,
али је наведена услуга ослобођена примене Закона о јавним набавкама у складу са чланом 7. став 1. тачка 1.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2

2.2.17

Услуге информисања - медијске услуге
рекламе и пропаганде

ОРН:
42340000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
информисања 9,166,667
рекламе и пропаганде

9,166,667

11,000,000

423400

-9,166,667

-11,000,000

423400

7.1.10)

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-9,166,667
У складу са законском регулативом која регулише област заштите животне средине, просторног планирања и урбанизма неопходно је вршити
информисање јавности о активностима из наведених области.
Процењена вредност је утврђена на основу стварних потреба Секретаријата, планираних поступака и стварних трошкова у претходном периоду,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 17; Образложење основаности: У циљу информисања јавности о пословима Секретаријата из области урбанизма и заштите
животне средине.;

Измена број: 1; усвојена: 07/03/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ОБРИСАН
Образложење измене: Измена плана јавних набавки се врши из разлога што је Влада АПВ на седници одржаној дана 20.02.2014. године дала сагласност на Измене Финансијског плана
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за 2014. годину и зато што уе Управа за јавне набавке дала сагласност број: 404-02-731/14 од
04.03.2014. године да се јавна набавка услуге информисања врши заједнички, и то Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и Покрајински секретаријат за
урбанизам, гради

2.2.18

Статус поступка: планирани поступак
Остале опште услуге

ОРН:
79500000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3

Остале
83,334 опште услуге

По годинама:

83,334

100,000

423900

39.2.

1
2014

1
2014

2014-83,334
За потребе извршења осталих општих услуга у циљу несметаног обављања активности Секретаријата.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава за претходнe 3 године за наведене намене, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 18; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности Секретаријата.;

Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4
Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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2.2.19

Стручне услуге - накнаде члановима
комисија ван редова запослених и то за:
Техничку комисију за оцену Студије о
процени утицаја на животну средину,
Техничку комисију за оцену услова утврђених
у нацрту интегрисане дозволе и друге
комисије у складу са чл. 13. и 14. Закона о
интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04) и Законом о
утврђивању надлежности АПВ („Службени
гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12) које образује
Секретаријат

ОРН:
90710000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

750,000
Стручне
1,254,166услуге - накнаде
комисија ван редова запослених
670,833
Техничку комисију за оцену
-166,667
процени утицаја на животну
Техничку комисију за оцену
у нацрту интегрисане дозволе
комисије у складу са чл
интегрисаном спречавању
загађивања животне средине
гласник РС'', бр. 135/04)
утврђивању надлежности
гласник РС“, бр. 99/09 и
Секретаријат

900,000

423500

805,000

423500

-200,000

423500

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-1,254,166
Стручне комисије су стална радна тела из области заштите животне средине у складу са Законом о заштити животне средине и захтевају
ангажовање експерата из различитих области заштите животне средине.
Набавка се не спроводи, јер се Комисија именује решењем покрајинског секретара из редова независних стручњака, а на основу члана 22. и 23.
Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009).
Процењена вредност је утврђена на основу планираних активности Секретаријата, броја седница Комисија и стварних трошкова у претходном
периоду.
интерни број поступка: 19; Образложење основаности: У циљу испуњења законске регулативе везане за Закон о процени утицаја на животну
средину, који прописује да је Секретаријат у обавези да формира Комисију, чланови Комисије именују се из различитих области заштите животне
средине у зависности од предмета издавања сагласности на студију.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији, а у
складу са бројем предмета обрађеним у Сектору за издавање дозвола из области животне средине.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

Датум штампе: 31/03/2015
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2.2.20

Стручне услуге - накнаде члановима
Комисија за планове који нису из редова
запослених које по Закону о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС и 50/13 - УС) и Закону о
утврђивању надлежности АПВ („Службени
гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12) образује
Секретаријат

ОРН:
71410000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Стручне
3,916,000услуге - накнаде 3,343,333
Комисија за планове који 1,250,000
запослених које по Закону
-329,833
изградњи („Службени гласник
72/09, 81/09-исправка, 64/10121/12, 42/13-УС и 50/13 утврђивању надлежности
гласник РС“, бр. 99/09 и
Секретаријат

4,012,000

423500

1,500,000

423500

-617,000

423500

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-3,916,000
Измена се врши због техничке грешке начињене приликом израде прве измене плана јавних набавки.
Набавка се не спроводи, јер се Комисија именује решењем покрајинског секретара из редова независних стручњака, а на основу Закона о
планирању и изградњи, који прописује обавезу формирања Комисија за планове од стране Секретаријата ради вршења контроле општинских
планских докумената и планова посебне намене
Процењена вредност је утврђена на основу планираних активности Секретаријата, броја седница Комисија и стварних трошкова у претходном
периоду.
интерни број поступка: 20; Образложење основаности: У циљу испуњења законске регулативе везане за Закон о планирању и изградњи, који
прописује обавезу формирања Комисија за планове од стране Секретаријата, чланови Комисија се именују решењем покрајинског секретара.;

Измена број: 2; усвојена: 07/03/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Измена се врши због техничке грешке начињене приликом израде прве измене плана јавних набавки.
Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији за
накнаде члановима Комисије за планове, а у складу са бројем захтева за давање сагласности на планска документа.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

2.2.21

Стручне услуге - Услуга развоја, дизајнирања Стручне
240,000 услуге - Услуга
и одржавања интернет странице
и одржавања интернет

ОРН:
72420000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3

Датум штампе: 31/03/2015

240,000

288,000

423500

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-240,000
Ради благовременог извештавања јавности о активностима Секретаријата
Процењена вредност је утврђена на основу планираних активности Секретаријата, броја седница Комисија и стварних трошкова у претходном
периоду, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 21; Образложење основаности: Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања ажурности интернет странице;
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2.2.22

Привремени и повремени послови

ОРН:
79900000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Привремени
и повремени
342,333

По годинама:

166,667

200,000

423500

175,667

432,000

423500

7.1.12)

1
2014

1
2014

12
2014

2014-342,333
Набавка се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
Закона о планирању и изградњи, Закона о утврђивању надлежности АПВ и припреме за несметано обављање редовних активности
Секретаријата.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних активности Секретаријата, броја седница Комисија и стварних трошкова у претходном
периоду, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 22; Образложење основаности: Услуге које су неопходне у реализацији активности Секретаријата;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији за
привремене и повремене послове у складу са потребама Секретаријата
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

2.2.23

Реализација Програма "За чистије и зеленије Реализација
Програма
400,000
школе у Војводини"
школе у Војводини"

ОРН:
80500000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

400,000

480,000

424600

39.2.

3
2014

4
2014

12
2014

По годинама:
2014-400,000
Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласбик РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС).
Процењена вредност је утврђена на основу планираних активности Секретаријата стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и процену
пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 23; Образложење основаности: Неопходно је наставити са реализацијом Програма "За чистије и зеленије школе у
Војводини" које су планиране у Финансијском плану за 2014. годину;

Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3

2.2.24

Експертизе у области заштите животне
средине

ОРН:
90700000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Експертизе
у области заштите
400,000
400,000
средине

480,000

424600

39.2.

1
2014

2
2014

По годинама:
2014-400,000
Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-одлука УС) и Законом о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласбик РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС).
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 24; Образложење основаности: У циљу спровођења Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04,
36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука УС) и Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласбик РС“, бр. 99/2009, 67/2012одлука УС);

Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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2.2.25

Услуге сталиних и повремених послова за
потребе Оснивача, а у складу са Годишњим
програмом пословања Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање «Завод за урбанизам
Војводине» Нови Сад за 2014. годину

ОРН:
71200000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.26

Статус поступка: планирани поступак
разне специјализоване услуге

ОРН:
98300000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
сталиних и повремених
36,379,233
36,379,233
потребе Оснивача, а у
програмом пословања
просторно и урбанистичко
пројектовање «Завод за
Војводине» Нови Сад за

43,655,080

2014

7.1.1)

1
2014

1
2014

По годинама:
2014-36,379,233
Средства су намењена Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад, за
вршење сталних и повремених послова за потребе Оснивача (АПВ), а у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2014. годину, на који, у складу са чланом 50. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/2013), сагласност даје Влада
Аутономне Покрајине Војводине
Процењена вредност је утврђена на основу планираних активности Секретаријата и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 25; Образложење основаности: Реализација Годишњег програмом пословања Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2014.за потребе Оснивача;
разне
23,563специјализоване

По годинама:

23,563

28,276

2014

39.2.

1
2014

1
2014

12
2014

2014-23,563
Средства се планирају у циљу благовремених и законских спровођења активности Секретаријата.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних активности Секретаријата и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 26; Образложење основаности: Средства су планирана за специјализоване услуге које нисмо у могућности планирати на
почетку године а које могу бити неопходне у реализацији активности Секретаријата;

Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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2.2.27

Одржавање и поправка опреме за очување
животне средине – аутоматске станице у
Зрењанину, Суботици, Сомбору, Кикинди,
Новом Саду, Обедској бари, Делиблатској
пешчари са обезбеђеном заменом резервних
делова

ОРН:
50400000
Напомена:

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

Одржавање
5,304,998
5,304,998 и поправка
животне средине – аутоматске
Зрењанину, Суботици
Новом Саду, Обедској бари
пешчари са обезбеђеном
делова

6,365,998

2014

7.1.1)

8
2013

10
2013

10
2014

По годинама:
2014-5,304,988
Уговор о јавној набавци услуге једногодишњег редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за
контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном поступку редни број: ЈН ОП 5/13, број: 130-404-174/2013-02 закључен је
дана 29. новембра 2013. године
Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања несметаног обављања редовних активности а у циљу преузимања и обраде података са аутоматских
станица у Зрењанину, Суботици, Сомбору, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари, Делиблатској пешчари.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 27; Образложење основаности: Набавка се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за Закон о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и Закона о утврђивању надлежности АПВ;

Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

2.2.28

Стручне услуге у циљу реализације ИПА
ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ БЕЗ АЛЕРГЕНА“

ОРН:
79500000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Стручне
29,800
29,800 услуге у циљу
ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА
-29,800
СРЕДИНИ БЕЗ АЛЕРГЕНА

35,760

2014

-35,760

2014

7.1.2)1))

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-29,800
Средства су намењена за остале стручне услуге у циљу реализације ИПА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ БЕЗ АЛЕРГЕНА“. [
Процењена вредност је утврђена на основу Партнерског споразума о спровођењу пројекта у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
Мађарска-Србија [HUSRB/1002/1.2.2/195 SAFE, Support to Allergen Free Environment] и Споразума о партнерству број: 130-501-2036/11-02 од
16.09.2011. године.
интерни број поступка: 28; Образложење основаности: Реализација прекограничног ИПА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ БЕЗ
АЛЕРГЕНА“ у складу са Међународним споразумом;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ОБРИСАН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији због
завршетка ИПА пројекта, те се наведена јавна набавка брише из плана јавних набавки.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015
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2.2.29

Услуге у области заштите животне средине

ОРН:
90700000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Услуге
у области заштите 9,866,666
9,866,666
-9,866,666
По годинама:

11,840,000

424600

-11,840,000

424600

7.1.2)1))

1
2014

1
2014

12
2014

2014-9,866,666
Средства су намењена за услуге очувања животне средине (услуге сузбијања амброзије, стручни надзор над акцијом сузбијања амброзије, услуге
мерења концентрације полена у ваздуху и сл.) у циљу реализације ИПА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ БЕЗ АЛЕРГЕНА“, а на
основу Партнерског споразума о спровођењу пројекта у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија [HUSRB/1002/1.2.2/195
SAFE, Support to Allergen Free Environment] и Споразума о партнерству број: 130-501-2036/11-02 од 16.09.2011. године.
Процењена вредност је утврђена на основу Партнерског споразума о спровођењу пројекта у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
Мађарска-Србија [HUSRB/1002/1.2.2/195 SAFE, Support to Allergen Free Environment] и Споразума о партнерству број: 130-501-2036/11-02 од
16.09.2011. године.
интерни број поступка: 29; Образложење основаности: У циљу реализације прекограничног ИПА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
БЕЗ АЛЕРГЕНА“.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ОБРИСАН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији због
завршетка ИПА пројекта, те се наведена јавна набавка брише из плана јавних набавки.

2.2.30

Статус поступка: планирани поступак
Услуге хотелског смештаја

ОРН:
55110000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.31

Статус поступка: планирани поступак
Трошкови путовања у оквиру редовног рада

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

2.2.32

Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Административне услуге

ОРН:
79500000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Статус поступка: планирани поступак
Датум штампе: 31/03/2015

Услуге
250,000хотелског смештаја 250,000

300,000

422100

39.2.

По годинама:

2
2014

2
2014

12
2014

2014-250,000
У циљу праћења законске регулативе и обављања редовних активности Секретаријата
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за службеним путовањима на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 30; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности Секретаријата и упућивања запослених на службена
путовања у циљу присустовања семинарима, радним састанцима, саветовањима и др.;
Трошкови
путовања у оквиру 833
833

1,000

422300

39.2.

По годинама:

2
2014

2
2014

12
2014

2014-833
Ради обављања редовних активности Секретаријата.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 31; Образложење основаности: Ради обављања редовних активнисти Секретаријата.;
Административне
услуге
6,667

По годинама:

6,667

8,000

423100

39.2.

2
2014

2
2014

2014-6,667
Ради превођења документације везано за пословање и реализацију активности Секретаријата - Активност 01.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту, уз извршену анализу потреба запослених за службеним путовањима на годишњем нивоу.
интерни број поступка: 32; Образложење основаности: У циљу реализације активности Секретаријата.;
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2.2.33

Компјутерске услуге

ОРН:
72000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Компјутерске
услуге
17,833

По годинама:

9,500

11,400

423200

8,333

10,000

423200

39.2.

2
2014

3
2014

12
2014

2014-17,833
У циљу обављања редовних активности Секретаријата.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту..
интерни број поступка: 33; Образложење основаности: Ради несметаног извршења полсова Секретаријата.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2

2.2.34

Услуге у области заштите животне средине

ОРН:
79900000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
1,642 у области заштите

По годинама:

1,667
-25

2,000

424600
424600

39.2.

2
2014

3
2014

2014-1,642
Обављање редовних активности Секретаријата.
Процена вредности је урађена на основу трошкова претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 34; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности Секретаријата.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) смањена су планирана средства на наведеној позицији.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2

Датум штампе: 31/03/2015
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2.2.35

Стални и повремени послови ЈП "Завод за
урбанизам Војводине" Нови Сад за потребе
АП Војводине (Оснивач)

ОРН:
71240000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

36,379,233
Стални
и повремени послови
41,212,567
урбанизам Војводине" Нови4,833,334
АП Војводине (Оснивач

43,655,080

424900

5,800,000

424900

7.1.1)

1
2014

1
2014

12
2014

По годинама:
2014-41,212,567
Повећана су планирана средства за 5.800.00,00 динара за повремени посао за потребе Оснивача (АПВ) за израду Просторног плана подручја
посебне намене система за одводњавање Срема.
Средства су намењена Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад, за
вршење сталних и повремених послова за потребе Оснивача (АПВ), а у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2014. годину, на који, у складу са чланом 50. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/2013), сагласност даје Влада
Аутономне Покрајине Војводине и остале специјализоване услуге.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних активности Секретаријата и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту и у складу са ценовником Инжењерске коморе Србије.
интерни број поступка: 35; Образложење основаности: Ради праћења просторно планске документације, вођења информационе основе на
територији АПВ и израду просторно планске документације за потребе Оснивача (АП Војводина) послови су Покрајинском скупштинском одлуком о
оснивању поверени ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији за
сталне и повремене послове за потребе Оснивача (АПВ), за израду ППППН система за одводњавање Срема
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

2.2.36

Остале специјализоване услуге

ОРН:
98300000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Остале
15,230 специјализоване

По годинама:

13,563

16,276

424900

1,667

2,000

424900

39.2.

2
2014

3
2014

2014-15,230
У циљу вршења послова Секретаријата.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних активности Секретаријата и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 36; Образложење основаности: Ради обављања редовних активности Секретаријата.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији за
остале специјализоване услуге.
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 31/03/2015

12
2014
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2.2.37

Медијско праћење активности Секретаријата Медијско
2,000,000
2,000,000праћење активности

ОРН:
79340000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2,400,000

423400

7.1.10)

По годинама:

6
2014

7
2014

12
2014

2014-2,000,000
Набавка се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за информисање јавности у области урбанизма, градитељства и заштите
животне средине.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних поступака доделе средстава и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 37; Образложење основаности: Активности на реализацији информативних емисија за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине у циљу информисања јавности о раду Секретаријата.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-139/2014-114 oд 09.07.2014. године повећана су
планирана средства на позицији услуга информисања-медијске услуге рекламе и пропаганде, а за које на основу члана 7. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС",
број 124/12) не спроводи поступак јавне набавке.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2

2.2.38

8,333,333
Медијско праћење активности Секретаријата Медијско
8,333,333праћење активности

ОРН:
79340000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

10,000,000

По годинама:

423400

7.1.10)

11
2014

11
2014

2014-8,333,333
Набавка се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за информисање јавностим у области урбанизма, градитељства и заштите
животне средине.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних поступака доделе средстава и стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.
интерни број поступка: 38; Образложење основаности: У циљу испуњавања законске регулативе везане за обавезу информисања јавности.;

Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014; поступак: ДОДАТ
Образложење измене: Ребалансом буџета АПВ за 2014. годину ("Сл.лист АПВ", број: 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) повећана су планирана средства на наведеној позицији,
односно јавна набавка је ослобођена спровођења поступка на основу члана 7. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 07/03/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014
Измена плана јавних набавки се врши из разлога што је Влада АПВ на седници одржаној дана 20.02.2014. године дала сагласност на Измене Финансијског плана Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за 2014. годину и зато што је Управа за јавне набавке дала сагласност број: 404-02-731/14 од 04.03.2014. године да се јавна набавка услуге
информисања врши као заједничка, и то од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине.
Измена број: 2; усвојена: 07/03/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014
Измене се врше због техничке грешке приликом израде прве измене плана јавних набавки.
Измена број: 3; усвојена: 14/11/2014; план: План јавних набавки за 2014. годину од 27.01.2014
Измена Плана јавних набавки за 2014. годину се врши из разлога што је Покрајинска влада дана 05.11.2014. године донела Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за 2014. годину број: 402-101/2014.

Датум штампе: 31/03/2015
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НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:

Одговорно лице:

Место и датум:
М.П.

др Слободан Пузовић

Датум штампе: 31/03/2015
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