
План јавних набавки за 2020. годину 
Дом ученика средњих школа

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2020.годину 29.1.2020.
Измена број: 1 27.2.2020.

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

17.936.673

са ПДВ-ом

2020 11.905.000

2021 6.031.673

добра 17.936.673

1.1.1 2
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2021

Набавка се спроводи ради обављања редовне делатности ихране ученика.
Процењена вредност је извршена на основу анализе јеловника, потрошених количина претходне године и увидом у цене различитих понуђача.
интерни број поступка: 2/20; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 27.2.2020.; план: План јавних набавки за 2020.годину од 29.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу одобрених средстава Министарства просвете и усаглашавањем са финансијским планом за 2020.годину Дома ученика, мења се процењена вредност набавке 
тако што се планирана вредност  повећава за  1.500.000,00 динара са ПДВ-ом, односо 1.300.000,00 динара без ПДВ-а.

Храна и намирнице13.550.000

По годинама: 
2020-9.470.000

2021-4.080.000

Храна и намирнице

ОРН:
15000000    

42682310.520.000 12.000.000
4268231.730.000 2.000.000

4268231.300.000 1.500.000

1.1.2 7
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2021

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: 3/20; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Средства за хигијену2.053.340

По годинама: 
2020-685.000

2021-1.368.340

Средства за хигијену

ОРН:
39830000    

39831000    

4268111.803.340 2.164.000
426811166.667 200.000

42681283.333 100.000

1.1.3 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

Обављање редовне делатности.
Процена на основу прошлогодишње  потрошње и актуелних цена.
интерни број поступка: 1/20; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија2.250.000

По годинама: 
2020-1.666.667

2021-583.333

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

4212112.000.000 2.400.000
421211250.000 300.000

Страна 1 од 2Датум штампе: 27.2.2020. Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.4 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

интерни број поступка: 4/20; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: заједно са другим наручиоцем; набавку спроводи: Покрајински секретаријат за образовање и управу; образложење 
централизоване набавке: Спровођењем једне јавне набавке обезбеђује се да све образовне установе добију интерактивне табле са пројектором 
истог квалитета и намене; 

Остале напомене:

Набавка интерактивних табли са пројектором83.333

По годинама: 
2020-83.333

Набавка интерактивних табли са пројектором 42661183.333 100.000

Место и датум: М.П.

Ивана Обрадовић Дујић

Овлашћено лице:

Ивана Обрадовић Дујић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 27.2.2020.; план: План јавних набавки за 2020.годину од 29.1.2020.
Прва измена Плана набавки за 2020. годину спроводи се због добијеног обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 451-02-70/32020-05  и усаглашавањем са финансијским
 планом за 2020.годину Дома ученика.
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