
План јавних набавки за 2019. годину 
Дом ученика средњих школа

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 28.1.2019.
Измена број: 1 30.10.2019.

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

26.753.400

са ПДВ-ом

2019 20.633.400

2020 6.120.000

добра 20.763.400

1.1.1 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовне делатности ихране ученика.
Процењена вредност је извшена на основу анализејеловника, потрошених количина ретходне године и увидом у цене различитих понуђача.
интерни број поступка: 11/2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Храна и намирнице13.550.000

По годинама: 
2019-9.050.000

2020-4.500.000

Храна и намирнице

ОРН:
15000000    

4268238.530.000 9.632.000
426823520.000 600.000

1.1.2 7
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

Набавка се спроводи  ради обављања редовне делатности, одржавање хигијене у објекту Дома ученика.
Процењена вредност је извшена на основу анализе количина претходне године и увидом у цене различитих понуђача.
интерни број поступка: 11/2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Средства за хигијену1.670.000

По годинама: 
2019-1.000.000

2020-670.000

Средства за хигијену

ОРН:
39830000    
39831000    

426811915.000 1.100.000
42681185.000 100.000

1.1.3 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Обављање редовне делатности.
Процена на основу прошлогодишње  потрошње и актуелних цена.
интерни број поступка: 11/2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија1.710.000

По годинама: 
2019-1.260.000

2020-450.000

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

4212111.135.000 1.360.000
421211125.000 150.000
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1.1.4 11
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Измена финансијског плана.
Набавка аутомобила због дотрајалости постојећег и сигурнијег превоза запослених и деце.
Увидом у цене различитих ауто кућа.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 30.10.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додата набавка аутомобила у износу 2.334.000,00 без ПДВ-а, а 2.800.000,00 са ПДВ-ом.

Аутомобил2.333.400

По годинама: 
2019-2.333.400

Аутомобил 5121112.333.400 2.800.000

1.1.5 11
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка намештаја се врши ради побољшања пословног простора и простора за ученике.
Увидом у цене различитих произвођача (каталоог) и предузећа која се баве израдом комадног намештаја.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 30.10.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додата набавка намештаја за канцеларију и дечје собе у износу 1.500.000,00 без ПДВ-а, а 1.800.000,00 са ПДВ-ом.

Намештај -канцеларијски и собни1.500.000

По годинама: 
2019-1.500.000

Намештај -канцеларијски и собни 5122111.500.000 1.800.000

радови 5.990.000

1.3.1 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Набавка се спроводи  ради текућег одржавања зграде Дома ученика.
Процењена вредност је извшена на основу анализе радова у претходне три  године и потеба  за текућу годину и увидом у цене различитих 
понуђача.
интерни број поступка: 11/2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Фарбарско-молерски и столарски радови2.840.000

По годинама: 
2019-2.840.000

Фарбарско-молерски и столарски радови

ОРН:
45421000    
45440000    

4251101.580.000 1.900.000
4251101.260.000 1.500.000

1.3.2 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Радови на згради ради редовног одржавања.
Процењена вредност је извшена на основу анализе потребне столарије и увидом у цене различитих понуђача.
интерни број поступка: 11/2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 30.10.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.1.2019.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Одустаје се од радова због неусаглашености израде пројекта и кратког рока за извођење радова у Дому током распуста.

Зидарски радови835.000

По годинама: 
2019-835.000

Зидарски радови

ОРН:
45430000    

425111835.000 1.000.000
425111-835.000 -1.000.000

1.3.3 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Радови на побољшању електро инсталација и водоводних исталација и опреме за купатило.
Процена на основу премера и предрачуна овлашћеног лица.
интерни број поступка: 11/2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће одржавање зграде(електричне 
инсталације, водоводне инсталације)
1.000.000

По годинама: 
2019-500.000

2020-500.000

Текуће одржавање зграде(електричне 
инсталације, водоводне инсталације)

425117292.000 350.000
425115208.000 250.000
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1.3.4 11
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка система за дојаву пожара се спроводи ради откривања пожара у раној фази и благовременог обавештења особља Дома.
Израђен пројекат за аутоматску дојаву пожара овлашћеног пројектанта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 30.10.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додата набавка система за дојаву пожара у износу 2.150.00,00 без ПДВ-а, а 2.600.000,00 са ПДВ-ом.

Систем за дојаву пожара2.150.000

По годинама: 
2019-2.150.000

Систем за дојаву пожара 5128112.150.000 2.600.000

Место и датум: М.П.

Ивана Обрадовић

Овлашћено лице:

Ивана Обрадовић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 30.10.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.1.2019.
Измена плана ЈН спроводи пошто су се стекли услови за набваку добара и извођење радова.
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