
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни 
број 

Предмет набавке 
 

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

Планирана средства 
(без ПДВ-а) 

Основ за 
изузеће 

Оквирни датум 
Податак о 

центр. 

јавној 

набавци 

 

Извор 

финансирања, 

апропријација,  

конто 

 

Износ Конто 
Покретања 

поступка 
Закључења 

уговора 
Извршења 

Уговора 

 УКУПНО         

 Добра   Добра      

1. 

Поклони за децу 
запослених 
ОРН: 37520000 

60.000 50.000 423711 
Члан 39. 
Став 2. 

Новембар 
2016. 

Децембар 
2016. 

Децембар 
2016. 

 Сопствена 
средства, 
Извор -04 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи по Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама. 
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета рачунајући и пораст цена на тржишту (5,5%) годишње. 

2. 

Поклони и 
награде 

144.000 120.000 423712 
Члан 39. 
Став 2. 

Јануар  
2016. 

Јануар  
2016. 

Јануар 
2017. 

 Сопствена 
средства, 
Извор -04 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи на основу Статута Прве техничке школе, Правилника о похвалама и наградама, као и Одлуци директора. 
Процењена вредност извршена на основу очекиваног броја награђених ученика, наставника или сарадника помножена ценом на 
тржишту преко информација добијених контактирањем понуђача. 

3. 

Канцеларијски 
материјал 

84.000 
2016.год - 52.200 
2017.год – 17.800 

426111 
 

Јануар  
2016. 

Април  
2016. 

Април 
2017. 

Централизована 
јавна набавка 

Извор 
04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања и др. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 



процењене 
вредности 

ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

4. 

Одећа, обућа и 
униформа за 

запослене 
30.000 25.000 426129 

Члан 39. 
Став 2. 

01. 2016. 01. 2016. 01.2017. 

 Буџетска  
Средства, 
Извор 07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о безбедности и заштите на раду. 
 

Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

5. 

Стручна литература 
ОРН:22211100 

60.000 50.000 426311 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
 Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања и др. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

6. 

Материјал за 
саобраћај 

24.000 20.000 426411 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
 Сопствена 

средства, 
Извор -04 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

7. 

Материјал за 
образовање 

ОРН: 30199720 
396.000 330.000 426111 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 
04,07,16 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 



утврђивања 
процењене 
вредности 

ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

8. 

Хемијска средства 
за чишћење 

ОРН: 39830000 
180.000 

2016.год – 112.500 
2017.год – 37.500 426811 

 
Јануар 
2016. 

Април 
2016. 

Април 
2017. 

Централизована 
јавна набавка 

Извор 
04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

9. 

Ученичке награде 
ОРН: 22111000 

108.000 90.000 472713 
 

Фебруар 
2016. 

Мај 2016.  
Јун 

2016. 

Централизована 
јавна набавка 

Извор 
04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

10. 

Зграде и 
грађевински 

објекти 
 

360.000 
 

300.000 
 

511111 
 

Јануар 
2016.  

Јануар 
2016. 

Јануар 
2017. 

  
Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 

набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 

 
 

 

11. Намештај 396.000 330.000 512211 Члан 39. 01.2016. 01.2016. 01.2017.  Извор 04,07 



ОРН: 39122000 Став 2. 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

12. 

Рачунарска опрема 
ОРН: 30213000 

144.000 120.000 512221 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
 Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

13. 

Опрема за 
образовање 

ОРН: 30213300 
144.000 120.000 512611 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

14. 

Књиге у 
библиотеци 

ОРН: 22113000 
84.000 70.000 515121 

Члан 39. 
став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 04,07, 
16 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

 
                                                                                 У С Л У Г Е 



1. 

Централно грејање 
ОРН: 09323000 

22.000.000 20.000.000 421225 
Члан 7. 
став 1. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
 Извор 07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

2. 

Услуге водовода и 
канализације 

ОРН: 90000000 
275.000 250.000 421311 

Члан 7. 
Став 1. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

3. 

Дератизација  
ОРН: 90923000 

12.000 10.000 421321 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
 Извор 07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

4. 

Одвоз отпада 
ОРН: 9000000 

770.000 700.000 421324 
Члан 7. 
Став 1. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
 Извор 07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 
 
 



5. 

Телефон фиксни 
ОРН: 64210000 

120.000 
2016.г – 74.700 
2017.г – 25.300 

421411 
 

Јануар  
2016. 

Април 
2016. 

Април 
2017. 

Централизована 
набавка 

Извор 
04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

     6.  

 
Телефон мобилни 

 
 

120.000 

2016.г – 
74.700 

2017.г – 
25.300 

421414  
Јануар 
2016. 

Април 
2016. 

Април 
2017. 

Централизована 
набавка 

Извор 
04 

 
Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 
 
 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

7. 

Пошта 
ОРН: 64110000 

18.000 15.000 421421 
Члан 7. 
Став 1. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
 Извор 04 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

8. 

Трошкови платног 
промета и 

банкарских услуга 
ОРН:  

300.000 250.000 421111 
Члан 7. 
Став 1. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 
04,07,16 

Разлог и  



оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

9. 

Услуге копирања 
ОРН:  

60.000 50.000 423191 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
 Извор 07,04 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

10. 

Услуге за израду 
софтвера 

ОРН: 72210000 
48.000 40.000 423211 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 04 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

11. 

Услуге одржавања 
рачунара  

ОРН: 72590000 
       48.000 40.000 423221 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

12. 
 

Услуге образовања 
и усавршавања 

запослених 
84.000 70.000 423311 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 04,07 



 

 
 

Разлог и 
оправданост 

набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

13. 

 
Котизација за 

запослене 
84.000 70.000 423312 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 

набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

14. 

 
Издаци за стручне 

испите 
 
 

84.000 70.000 423391 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 04,07 

 

Разлог и 
оправданост 

набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 



15. 

Објављивање 
тендера и 

информативних 
огласа 
ОРН: 

18.000 15.000 423421 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 04,16 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

16. 

Репрезентација 
ОРН:55000000  

192.000 160.000 423711 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
 Извор 04 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

17. 

Фотографисање 
ученика 

ОРН: 09323000 
480.000 400.000 423911 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

 Извор 16 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

18. 

Штампање 
годишњих 

извештаја о раду 
школе 
ОРН:  

420.000 350.000 423912 
Члан 39. 
Став 2. 

04.2016. 05.2016. 06.2016. 

 Извор 16 

Разлог и  



оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

19. 

Превоз ученика 
ради учешћа на 
такмичењима, 

сајмовима... 
ОРН:  

120.000 100.000 423913 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

Извор 04,16 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

20. 

Услуге образовања 
ОРН: 80400000 

240.000 200.000 424211 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
Извор 04, 07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

21. 

Молерски радови 
ОРН: 44111400 

600.000 500.000 425113 
Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

22. 
Столарски радови 

ОРН:  
120.000 100.000 425112 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
Извор 04,07 



Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

23. 

Купатила, каде 
умиваоници 

ОРН: 44411300 
120.000 100.000 425115 

Члан 39. 
став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

24. 

Централно грејање 
ОРН: 50712000 

120.000 100.000 425116 
Члан 39. 
став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

25. 

Електричне 
инсталације 

ОРН: 50710000 
120.000 100.000 425117 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

26. 
Остале услуге и 

материјал за текуће 
600.000 500.000 425119 

Члан 39. 
Став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
Извор 04,07 



поправке и 
одржавање зграда 

ОРН:  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

27. 

Текуће поправке и 
одржавање 

рачунарске опреме 
ОРН: 50300000 

60.000 50.000 425222 
Члан 39. 
став 2. 

Јануар 
2016. 

Април 
2016. 

Април 
2017. 

 Извор 04, 
07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

28. 

Текуће поправке и 
одржавање 

комуникационе 
опреме 

ОРН: 50314000 

18.000 15.000 425223 
Члан 39. 
став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

Извор 04 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

29. 

Текуће поправке и 
одржавање 

административне  
опреме 

12.000 10.000 425229 
Члан 39. 
став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

Извор 04 



ОРН: 50310000 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

30. 

Текуће поправке и 
одржавање  
опреме за 

образовање 
ОРН: 50300000 

360.000 300.000 425261 
Члан 39. 
став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

31. 

Текуће поправке и 
одржавање  

опреме за јавну 
безбедност 

ОРН: 50600000 

120.000 100.000 425281 
Члан 39. 
став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

32. 

Зидарски радови 
ОРН:  

36.000 30.000 425111 
Члан 39. 
став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 
Извор 04,07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 



 

 

 

 

 

 

 

утврђивања 
процењене 
вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

33. 

Осигурање 
имовине 

ОРН: 66510000 
144.000 120.000 421511 

Члан 39. 
став 2. 

01.2016. 01.2016. 01.2017. 

Извор 07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 

34. 

Осигурање ученика 
и запослених 

ОРН: 66510000  
456.000 380.000 423911 

Члан 39. 
став 2. 

09.2016 09.2016. 09.2017. 

Извор 16 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о организацији и систематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње претходне три године, добијеном информацијом о тренутним 
ценама на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту као и инфлацију (5,5% годишње). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Јавне набавке 

 

 

 Председник Школског одбора 

                                                                                                                                                                                                            Ана  Тодоровић 

 

 

Редни 
број 

Предмет набавке 
 

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

Планирана средства 
(без ПДВ-а) Врста 

поступка 

Оквирни датум 
Напомена 

Износ Конто 
Покретања 

поступка 
Закључења 

уговора 
Извршења 

Уговора 

 УКУПНО         

 Добра   Добра      

1. 

Електрична 
енергија 
ОРН: 09310000 

2.160.000,00 
2016.г-1.350.000 
2017.г- 450.000 421211 

 
 
 
 

Јануар 
2016. 

Април 
2016. 

Април 
2017. 

Централизована 
Набавка 
 
Извор 07 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи по Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама. 
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета рачунајући и пораст цена на тржишту као и инфлацију (9%) годишње. 


