
План јавних набавки за 2020. годину 
СШ "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки 17.1.2020.
Измена број: прва 28.1.2020.

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

12.355.392

са ПДВ-ом

2020 12.355.392

добра 7.945.392

1.1.1 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

ради обезбеђења оптималних услова рада
На основу рачуна из претходне године увећане за проценат најављеног увећања ценаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Електрична енергија3.500.000

По годинама: 
2020-3.500.000

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

4212113.500.000 4.200.000

1.1.2 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

ради обезбеђења оптималних услова рада
на основу рачуна из претходне године увећане за проценат најављеног увећања цена
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за обазовање2.044.167
1. Општи материјал за образовање1.000.000

2. Материјал за извођење практичне наставе 
- намирнице

1.044.167

По годинама: 
2020-2.044.167

Материјал за обазовање
1. Општи материјал за образовање

2. Материјал за извођење практичне 
наставе - намирнице

ОРН:
39162110    

4266112.044.167 2.453.000

1.1.3 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

ради обезбеђења оптималних услова рада
на основу рачуна из претходне године увећане за проценат најављеног увећања ценаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Материјал за одржавање хигијене2.317.892

По годинама: 
2020-2.317.892

Материјал за одржавање хигијене

ОРН:
39830000    

4268112.317.892 2.781.470
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1.1.4 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

тип набавке: централизована набавка; 

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

Остале напомене:

Измена број: прва; усвојена: 28.1.2020.; план: План јавних набавки од 17.1.2020.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

набавка интерактивне табле са пројектором83.333

По годинама: 
2020-83.333

набавка интерактивне табле са пројектором 51261183.333

услуге 4.410.000

1.2.1 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

ради обезбеђења оптималних услова рада
на основу рачуна из претходне године увећане за проценат најављеног увећања цена
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање4.410.000
1. Осигурање објеката и опреме2.063.225

2. Осигурање одговорности из делатности550.833

3. Осигурање запослених радника719.206

4. Осигурање ученика1.082.736

По годинама: 
2020-4.410.000

Осигурање
1. Осигурање објеката и опреме

2. Осигурање одговорности из делатности
3. Осигурање запослених радника
4. Осигурање ученика

ОРН:

66512000    

66515200    

421511-П11.256.734 1.256.734
421513-П1800.491 800.491

421523-П2550.833 550.833
421521-П3719.206 719.206
421523-П41.082.736 1.082.736

Место и датум: М.П.

НЕБОЈША БУЛАТОВИЋ

Овлашћено лице:

Александар Пешић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: прва; усвојена: 28.1.2020.; план: План јавних набавки од 17.1.2020.
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