МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ
03. јануар 2013. године

План набавки за Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, за 2013. годину
TАБЕЛА 1

Ред.
Бр.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Оквирно време Оквирно време
Врста
покретања
реализације
поступка
поступка
уговора

Конто

Извор
финансирања

Планска година

УКУПНО
РАДОВИ
Текуће одржавање пословних
1.
објеката, унутрашњи радови
Текуће одржавање пословне
2. зграде, израда пројектне
документације

децембар

511

01, функ. 430
и функ.560

6 март

март

511

01, функ. 430
и функ.560

Израда главног пројекта Трансфер
станице и дорада тендерске
3. документације за регионалну
депонију, Пројекат Изградња
регионалне депоније Суботица

1 април

мај

511

11, функција
560

Изградња постројења за третман
отпадних вода у Лесковцу у оквиру
пројекта "Подршка општинама у
4.
Републици Србији у припреми и
спровођењу инфраструктурних
пројеката (МИСП 2010)

1 април

мај

511

11, функција
560

ДОБРА

6 новембар

Набавка нових софтвера за
1. побољшање пословања системски софтвер (MS SRV+CAL)
Набавка новог софтвера Microsoft
2. SQL 2008 R2 Standard edition,
processor licence
Рачунарска опрема (сервери и
3.
storage)
Рачунарска опрема (рачунари и лап
4.
топови)
Рачунарска опрема (штампачи и
5.
скенери)
Климатизациони уређаји за
6.
сервреску собу

6 мај

јун

515111

01, функ. 430
и функ.560

6 мај

јун

515111

01, функ. 430
и функ.560

6 фебруар

април

512220

6 фебруар

април

6 фебруар

април

6 септембар

октобар

01, функ. 430
и функ.560
01, функ. 430
512220
и функ.560
01, функ. 430
512220
и функ.560
01, функ. 430
512220
и функ.560

7.

Израда новог софтвера за CITES
дозволе и потврде

6 август

септембар

515111 01, функ.560

8.

Уградна опрема за конференцијску
салу - микрофони

6 новембар

децембар

512212

01, функ. 430
и функ.560

9.

Поклон честитке поводом Нове
године за децу запослених у МЕРЗ

6 новембар

децембар

413142

01, функ. 430
и функ.560

Остали материјал за превoзна
10. средства
(сигурн. систем, гуме, патоснице...)

6 по потреби

децембар

426491 01, функ. 430

Канцеларијски материјал:
1. Папир за штампу и копирање,
оловке, фасцикле, регистратори и
11.
селотејп, спајалице и др.
2. Тонери за штампаче и копир
апарате

6 јануар

фебруар

Расходи за радну одећу, средства и
опрему за инспекторе

6 јануар

фебруар

12.

УСЛУГЕ

426111 и 01, функ. 430
426911
и функ.560

426121

01, функ. 430
и функ.560

Стратешка процена утицаја на
животну средину према Закону о
1. стратешкој процени утицаја на
животну средину ("Сл. гласник РС"
бр 135/04 и 88/10)

Зависи од
одлуке Одбора
за управљање
1
децембар
пројектом
израде нове
Стратегије

424911 01, функ.430

Израда документа којим се
дефинишу активности и предлози
2. пројеката које је неопходно
реализовати у области одрживог
развоја у сектору енергетике.

6 април

423599 01, функ.430

3. Програм остваривања Стратегије

Пројекат израде нове Стратегије
енергетике- услуге лекторисања,
4.
дизајна,штампања, превођења на
руски и енглески језик

јун

Зависи од
завршетка
израде нове
1
Стратегије
развоја
енергетике
Зависи од
завршетка
израде нове
1
Стратегије
развоја
енергетике

424911 01, функ.430

424911 01, функ.430

5.

Услуга одржавања информационог
система на свим локацијама

6 фебруар

март

423221

6.

Одржавање рачунарске опреме и
продужење гаранција

6 по потреби

по потреби

425222

7. Услугa "press cliping"a

6 јануар

фебруар

8. Медијске услуге

6 јануар

фебруар

6 по потреби

по потреби

9.

Услуга израде софтвера по
потреби

01, функ. 430
и функ.560

01, функ. 430
и функ.560
01, функ. 430
423420
и функ.560
01, функ. 430
423420
и функ.560
01, функ. 430
423222
и функ.560

ИПА пројекат, твининг-пројекат
"Јачање инспекције за заштиту животне
средине и релевантних
10.
заинтересованих страна у Републици
Србији“ кофинансирање тренинга за
инспекцију средствима Министарства

6 јануар

јануар

423599 01, функ. 560

11. Услуге осигурања запослених

6 март

март

421520

12. Услуге осигурања имовине

6 март

март

01, функ. 430
и функ.560
01, функ. 430
421510
и функ.560
01, функ. 430
422200
и функ.560

13.

Услуге смештаја и превоза на
службеном путу у иностранству

1 фебруар

март

14.

Услуге образовања и усавршавања
запослених - курс енглеског језика

6 фебруар

март

423300

6 јун

јул

423300 01, функ. 430

1 јун

јул

423300 01, функ. 430

6 март

март

423300 01, функ. 430

Експертске услуге за биогорива Сертификација и Акт о обавезном
18. уделу биогорива у сектору
саобраћаја (Закон о енергетици,
члан 12 тачка 6.)

1 март

април

424911 01, функ.430

Стратегија спровођења енергетско
климатског пакета ЕУ у
19.
законодавство и праксу енергетског
сектора Републике Србије

6 март

април

424911 01, функ.430

Едукација запослених у области
15. преноса, дистрибуције и техничких
прописа
Услуга превођења стандарда са
16.
енглеског на српски језик
Услуга израде Акта за утврђивање
статуса и вођење евиденције о
17.
категорији грађана Енергетски
заштићен купац

01, функ. 430
и функ.560

Пројекти из области животне
средине намењни подизању јавне
свести у примени Закона о заштити
животне средине, Закона о
20.
управљању отпадом, Закона о
интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне
средине

1 мај

јул

424911 01, функ. 560

Израда Акционог плана за
21. реализацију Националног програма
заштите животне средине

6 јун

јул

424911 01, функ. 560

Пројекат обуке кадрова на свим
нивоима везано за примену Закона
22.
о процени утицаја на животну
средину

6 јун

јул

423311 01, функ. 560

Пројекат обуке инспектора локалне
самоуправе за спровођење и
23.
контролисање мера заштите од
буке у животној средини

6 јун

јул

423311 01, функ. 560

Ангажовање институција на
активностима припреме стручних
24.
подлога за законску регулативу свих организационих јединица

1 март

април

424911

01, функ. 430
и функ.560

Ангажовање стручних лица на
активностима припреме стручних
25.
подлога за законску регулативу свих организационих јединица

6 март

април

423599

01, функ. 430
и функ.560

Услуга ревизије Уредбе о
граничним вредностима
приоритетних и приоритетних
26. хазардних супстанци које загађују
површинске воде и рковима за
њихово достављање ("Сл.гласник
РС" 35/11)

6 мај

јул

424911 01, функ. 560

Пројекат "Заштитимо воде"
применом Уредбе о граничним
вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за
27. њихово достављање и Уредбе о
граничним вредностима загађујућих
материја у површинским водама и
седименту и роковима за њихово
достизање"

6 мај

јул

424911 01, функ. 560

6 мај

јул

424911 01, функ. 560

6 септембар

децембар

423212 01, функ.430

6 новембар

децембар

423413 01, функ.430

6 јануар

март

424351

6 фебруар

фебруар

423419

6 март

март

6 јануар

фебруар

425219 функ.560

6 јануар

фебруар

423700

Оперативни мониторинг
28. површинских и подземних вода РС
у 2013. години
Одржавање и доградња
инсталираног софтвера и базе
29.
података енергетско *информационог системаGIS базе
30.

Услуга штампања публикације
"Енергија у Србији"

Остале медицинске услуге
31. (систематски прегледи за
запослене)
Штампање материјала за
33.
саветовања и стручне скупове
Услуге лица за безбедност и
34.
здравље на раду
Услуга одржавања службених
35.
возила
Услуге репрезентације - пригодни
36.
поклони за стране делегације

01, функ. 430
и функ.560

01, функ. 430
и функ.560
01, функ. 430
423599
и функ.560

01, функ. 430
и функ.560

Успостављање и развој
Националне еколошке мреже
Инвентаризација и картирање
38. НАТУРА 2000 типова станишта и
врста Републике Србије фаза 1
37.

Израда Превентивног и Кризног
плана ради обезбеђивања
39. сигурности снабдевања природним
гасом и израда извештаја "
"Security of Supply Statement"
Израда подлога за припрему аката
40. у складу са Законом о цевоводном
транспорту
Израда подлога за припрему аката
41. којим се уређује област
компримованог природног гаса
Доградња софтвера и базе
42.
података за нафту и гас
Пројекат 1.1. Енергетска
одрживост малих заједница
43.
(општина) у јадранској регији Alterenergy -ИПА
44. Ангажовање техничког консултанта
Избор консултатнат за промотивне
45.
активности
Израда промотивних материјала о
енергетској ефикасности и
припрема материјала за интернет
46.
презентацију министарства у делу
који се односи на енергетску
ефикасност
Израда подлога за израду
47. подзаконсих аката Закона о
ефикасном коиршћењу енергије
ДОНАЦИЈЕ ИЗВОР 06

6 април

мај

424911 01. функц.560

1 април

мај

424911 01. функц.560

март

август

424911 01, функ. 430

март

август

423599 01, функ. 430

март

август

423599 01, функ. 430

март

децембар

423222 01, функ. 430

ЕУ процедуре ЈН
1 мај

август 2015

423,599 11, функц 430

1 мај

децембар 2014

423,599

6 јун

новембар

423449 01, функ. 430

1 мај

новембар

423599 01, функ. 430

11, функц 430

Норвешка помоћ енергетској
политици Републике Србије у
области локалног енергетског
48.
планирања - Норвешка донација,
период реализације пројекта
2013,2014.

1 април

јун

Ангажовање 3 локална консултанта
који ће радити пуно радно време у
49. МЕРЗ-у по уговору о делу плаћање из донације - 885€ бруто
месечно - у трајању од 22 месеца

1 март

децембар 2014

Набавка компјутерске и друге
опреме и потребног софтвера
50.
(опертивни системи, база података
...)

1 март

423599

06, функц.430

Пројекат „Помоћ за испуњавање
захтева Енергетске Заједнице у
погледу примене правних тековина
ЕУ која се односи на енергетску
ефикасност“-Норвешка донација

423,599 06, функц.430

423,599 06, функц.430

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ
03. јануар 2013. године

План набавки за Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине за 2013. годину
ТАБЕЛА 2

Ред.
бр.

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Оквирно време Оквирно време
Основ за
покретања
реализације
Конто
Извор
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
изузеће
поступка
уговора
финансирања
Планска година
УКУПНО

ДОБРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Oпремa за CITES групу - пројектор и
HD мини видео камера
МРЕЖНА ОПРЕМА
Заштитна опрема и опрема за
руковање дивљим животињама
Опрема
за
транспорт
дивљих
животиња
Читачи за микрочипове
Прстење за накнадно обележавање
птица од стране надлежних органа за
CITES
Kанцеларијски намештај (столице и
сл.)

8. Телефони (фиксни и мобилни)
Резервни делови за рачунаре ван
гарантног рока
10. Обућа за инспекторе
9.

Остали материјал за посебне
11. намене резервни делови за
компјутерску опрему

Чл.26, став 2

фебруар

март

512233 01, функ.560

Чл.26, став 2

по потреби

по потреби

512223 01, функ. 430

Чл.26, став 2

фебруар

март

Чл.26, став 2

фебруар

март

Чл.26, став 2

фебруар

март

Чл.26, став 2

фебруар

март

512400

01, функ.560

01, функ.560
512933
512411 01, функ.560
01, функ.560
512931

Чл.26, став 2

новембар

децембар

512211 01, функ. 430

Чл.26, став 3

новембар

децембар

Чл.26, став 3

по потреби

по потреби

Чл.26, став 3

март

април

512232
01, функ. 430
512233
01, функ. 430
426912
и функ.560
426124 01, функ. 430

Чл.26, став 2

по потреби

по потреби

426912 01, функ.430

Остали материјал за посебне
намене (каблови, разводници и сл.)

Чл.26, став 3

по потреби

по потреби

426919 01, функ.430

13. Стручна литература за запослене
Претплата на пословна гласила
14. "Службени гласник РС" за 2013.
годину
Годишња претплата на часопис
15.
"Petroleum economist"
Претплата на "Параграф" за 2013.
16.
годину

Чл.26, став 2

по потреби

по потреби

426312 01, функ. 430

Члан 7.став 1
новембар
тач.1

децембар

426312

Чл.26, став 2

новембар

децембар

426311 01, функ.430

Чл.26, став 2

новембар

децембар

426311 01, функ.430

17. Претплата на CEKOS

Чл.26, став 2

новембар

децембар

426311 01, функ.430

Претплата на стручну литературу за
потребе запослених за 2013. годину

Чл.26, став 3

новембар

децембар

426312

19. Дневна штампа за потребе кабинета

Чл.26, став 2

октобар

децембар

20. Био декорација

Чл.26, став 2

октобар

децембар

Електронско коришћење базе
података о развоју тржишта нафте и
Члан 7.став 1
1. гаса у Европи, економски показатељи
октобар
тачка 1
и законска регулатива- REUTERS
база података - годишња претплата

децембар

424911 01, функ.430

Microsoft TEHNET услуга претплате
2. на базу података, апликација,
техничке подршке

март

423599

децембар

423599 01, функ. 560

децембар

423421

01, функ. 430
и функ.560

31.12.2012.

421391

01, функ. 430
и функ.560

децембар

421414 01, функ.430

12.

18.

01, функ. 430
и функ.560

01, функ. 430
и функ.560
01, функ. 430
426310
и функ.560
01, функ. 430
426310
и функ.560

УСЛУГЕ

Услуге стручних лица (чланови
3. Техничких комисија) за област
животне средине
4.

Услуга израде и одржавања WEB
SIGHTa

5.

Накнада за градско грађевинско
земљиште

6. Услуге мобилног телефона

Чл.26, став 2

фебруар

Мишљење
Министарства
јануар
финансија РС
011-00Члан 7.став 1
новембар
тачка 9
Члан 7. став 1
јануар
тачка 1
Члан 7. став 1
јануар
тачка 9

01, функ. 430
и функ.560

Члан 7. став 1
јануар
тачка 9

децембар

421411 01, функ.430

Члан 7. став 1,
јануар
тачка 12.

децембар

411131

Чл.26, став 2

јануар

децембар

423121 01, функ.430

Чл.26, став 2

јануар

децембар

423422 01, функ.430

Чл.26, став 2

јануар

децембар

423599 01, функ.430

по потреби

по потреби

423599 01, функ.560

Мишљење
Министарства
финансија РС по потреби
011-0000141/2010-27

по потреби

423591 01, функ.430

Члан 7.став 1
октобар
тач.1

децембар

423621

15. Репрезентација

Чл.26, став 2

по потреби

по потреби

Образовање и усавршавање
16. запослених (обуке, семинари,
котизације за семинаре)

Члан 7.став 1
по потреби
тач.1

по потреби

424911

01, функ. 430
и функ.560

17. Услуга "брзе поште"

Чл.26, став 2

децембар

421422

01, функ. 430
и функ.560

Члан 7.став 1
по потреби
тач.1

по потреби

423432

01, функ. 430
и функ.560

Чл.26,став 2

по потреби

по потреби

423432

01, функ. 430
и функ.560

Чл.26, став 3

по потреби

по потреби

425222

01, функ. 430
и функ.560

21.

Услуга одржавања и замене филтера
Чл.26, став 3
на климама

по потреби

по потреби

425222

01, функ. 430
и функ.560

22.

Услуга тестирања безбедности
информационог система

по потреби

по потреби

424911

01, функ. 430
и функ.560

7. Услуге фиксне телефоније
Уговори о привременим и
повременим пословима
Уговор о делу - пројекти у области
9.
обновљивих извора
Уговор о делу - промотивне
10.
активности
11. Уговор о делу - израда анализа
8.

Ангажовање стручњака за руковање
12. опасним врстама животиња у случају Чл.26, став 2
заплене или одузимања - CITES
Услуга ангажовања експерта за рад у
Комисији за оцењивање
усаглашености према Уредби о
13.
начину именовања и овлашћивања
тела за оцењивање усаглашености
("Службени гласник РС" број 98/09)
Угоститељске услуге (Управа за
14.
заједничке послове)

Објављивања тендера и
18. огласа у "Сл.гласнику РС" у складу са
Законом о јавним набавкама
Објављивања
19. огласа у другим јавним гласилима и
дневним новинама
Услуга сервисирања рачунарске
20.
опреме ван гарантног рока

Чл.26, став 3

јануар

01, функ. 430
и функ.560

01, функ. 430
и функ.560
01, функ. 430
423711
и функ.560

23. Услуге превођења

Члан 7. став 1
тач. 1 Уредба о
оснивању
март
Савезне ЈУ
"Југословенски
преглед")

април

423111

01, функ. 430
и функ.560

Чл.26, став 2

децембар

413142

01, функ. 430
и функ.560

Новогодишња представа за децу
запослених
Пројекат регионалног развоја Бора Компонента А: Управљање животном
25.
средином и санација животне средине
финансира се из зајмова
Контрола квалитета ваздуха у складу са
26.
Уредбом ваздуха

Члан 7. став 1
тач. 1 Закона о
ЈН
Члан 7. став 1
тач. 1 Уредба

јануар

децембар

424911

01, функција
560

НВО - пројекти за акцију суфинансирање
пројеката НВО, која има за циљ
популаризацију, подстицање и јачање
27.
свести о значају животне средине, кроз
спровођење едукативно-информативне
кампање у складу са Уредбом

Члан 7. став 1
тач. 1 Уредба

новембар

децембар

481941

01, функција
560

новембар

децембар

424911

01, функција
560

новембар

децембар

424911

01, функција
560

септембар

октобар

423111 01. функц.430

по потреби

по потреби

426191 01. функц.430

по потреби

по потреби

423410 01. функц.430

24.

Акциониплан Програма рада
28. заштићених подручја у Републици
Чл.26, став 2
Србији
JDS-3-Треће заједничко истраживање
Дунава у организацији ICPDR
Члан 7. став 1
29.
тач. 1
(Међународне комисије за заштиту
реке Дунав)
Набавка услуга у вези са
30.
одржавањем Нафтног форума
31. Набавка стандарда
Набака услуга у вези са спровођењем
32. јавних тендера у Сектору за нафту и
гас
ДОНАЦИЈЕ ИЗВОР 05

новембар

11, funkcija
560

KFW III - пренос неутрошених
33. средстава из 2010. године на име
плаћања консултантских услуга

Кровни
споразум
између СЦГ и
Немачке за
јануар
KfW немачку
финансијску
организацију

децембар

423599 05, функ.430

