
План набавки за 2019. годину 
Прва техничка школа

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 22.1.2019.
Техничка исправка број: 06/2447 26.6.2019.
Измена број: 06/2447 26.6.2019.
Техничка исправка број: 1 26.6.2019.
Измена број: 1 26.6.2019.
Измена број: 06/3601 31.7.2019.

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

15.868.404

са ПДВ-ом

2019 14.870.487

2020 997.917

добра 2.996.270

1.1.1 1
2019

4
2019

отворени 
поступак

4
2020

Набавка се спроводи ради неометаног функционисања образовно - васпитног процеса
Процењена вредност је добијена 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 трђишту као и инфлацију (9%)

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Градска управа за јавне набавке Крагујевац; образложење 
централизоване набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија1.800.000

По годинама: 
2019-1.200.000

2020-600.000

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

4212111.800.000 2.160.000

1.1.2 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

4
2020

Набавка се спроводи на основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Управа за јавне набавке Крагујевац; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа, а ради економичности; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал120.000

По годинама: 
2019-80.000

2020-40.000

Канцеларијски материјал 42611170.000 84.000
42611150.000 60.000

Страна 1 од 13Датум штампе: 31.7.2019.



1.1.3 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

7
2020

Набавка се спроводи на основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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

тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Градска управа за јавне набавке Крагујевац; образложење 
централизоване набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа, а ради економичности; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка ХТЗ опреме40.000
1.. Радна и заштитна одећа20.000

2.. Радна и заштитна обућа20.000

По годинама: 
2019-16.666

2020-23.334

Набавка ХТЗ опреме
1.. Радна и заштитна одећа

2.. Радна и заштитна обућа

42612925.000 30.000
42612915.000 18.000

1.1.4 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Uprava ya javne nabavke Kragujevac; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа, а ради економичности; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 06/2447; усвојена: 26.6.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Према инструкцији Градске управе за јавне набавке Града Крагујевца,а због немогућности да се догледном року реализује набака средстава за хигијену као 
централизована. У циљу неометаног обављања делатности школе, набавка ће се додати у део набавки на које се закон не примењује.

Средства за хигијену90.000

По годинама: 
2019-52.500

2020-37.500

Средства за хигијену 42681141.667
42681148.333

426811-41.667
426811-48.333

1.1.5 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Градска управа за јавне набавке Крагујевац; образложење 
централизоване набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа, а ради економичности; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Књиге за одличне и награђене ученике 
основних и средњих школа
136.270

По годинама: 
2019-136.270

Књиге за одличне и награђене ученике 
основних и средњих школа

472713113.636
47271322.634

Страна 2 од 13Датум штампе: 31.7.2019.



1.1.6 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Градска управа за јавне набавке Крагујевац; образложење 
централизоване набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа, а ради економичности; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Рачунарска и сродна опрема500.000

По годинама: 
2019-500.000

Рачунарска и сродна опрема 512221208.333 250.000
512221291.667 350.000

1.1.7 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

7
2020

тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Градска управа за јавне набавке Крагујевац; образложење 
централизоване набавке: Набавка је централизована по одлуци Градског већа Града Крагујевац; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Канцеларијски намештај400.000
1.. Kaнцеларијски намештај200.000

2.. Школски намештај200.000

По годинама: 
2019-166.667

2020-233.333

Канцеларијски намештај
1.. Kaнцеларијски намештај

2.. Школски намештај

512211125.000 150.000
512211275.000 330.000

1.1.8 6
2019

6
2019

отворени 
поступак

6
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 06/2447; усвојена: 26.6.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Према инструкцији Градске управе за јавне набавке Града Крагујевца,а због немогућности да се догледном року реализује набака средстава за хигијену као 
централизована. У циљу неометаног обављања делатности школе, набавка ће се додати у део набавки на које се закон не примењује.

Техничка исправка број: 1; усвојена: 26.6.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Грешком унето

Средства за хигијену90.000

По годинама: 
2019-52.500

2020-37.500

Средства за хигијену 42681190.000
426811-90.000

услуге 12.872.134

Страна 3 од 13Датум штампе: 31.7.2019.



1.2.1 1
2019

4
2019

отворени 
поступак

4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Градска управа за јавне набавке; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа, а ради економичности; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга фиксне телефоније150.000

По годинама: 
2019-100.000

2020-50.000

Услуга фиксне телефоније 42141181.195
42141168.805

1.2.2 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Управа за јавне набавке Крагујевац; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа, а ради економичности; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга сервисирања рачунара40.000

По годинама: 
2019-23.333

2020-16.667

Услуга сервисирања рачунара 42322140.000

1.2.3 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Управа за јавне набавке Крагујевац; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа, а ради економичности; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга сервисирања штампача и рециклажа 
тонера
83.000

По годинама: 
2019-48.417

2020-34.583

Услуга сервисирања штампача и рециклажа 
тонера

42522241.667
42522241.333

1.2.4 6
2019

8
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Градска управа за јавне набавке Крагујевац; образложење 
централизоване набавке: Набавка се спроводи централизовано на основу одлуке Градског већа, а ради економичности; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга осигурања имовине104.551

По годинама: 
2019-104.551

Услуга осигурања имовине 421511104.551

Страна 4 од 13Датум штампе: 31.7.2019.



1.2.5 6
2019

8
2019

отворени 
поступак

10
2019

Измена број: 06/2447; усвојена: 26.6.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Доношење Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи

екскурзија ученика четвртог разреда9.000.000

По годинама: 
2019-9.000.000

екскурзија ученика четвртог разреда

1.2.6 8
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе и несметаног обављања образовно васпитног рада као и обезбеђивања 
хигијенско техничких услова за рад
Процењена вредност је добијена на основу анализе цена различитих понуђача као и доступних цена преко интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 06/3601; усвојена: 31.7.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Добијена су нова средства, решењем Владе Републике Србије број 401-6921/2019, прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења

Текуће одржавање фискултурне сале и 
припадајућих мокрих чворова
3.494.583

По годинама: 
2019-3.494.583

Текуће одржавање фискултурне сале и 
припадајућих мокрих чворова

4251193.494.583
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

20.637.066

са ПДВ-ом

2019 20.637.066

добра 1.350.000добра 1.350.000

2.1.1 11
2019

12
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи на основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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
Образложење основаности: Набавка чија процењена вредност није већа од 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поклони за децу запослених50.000

По годинама: 
2019-50.000

Поклони за децу запослених

ОРН:
42371150.000 60.000

2.1.2 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи на основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поклони и награде70.000

По годинама: 
2019-70.000

Поклони и награде 42371270.000

2.1.3 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи на основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стручна литература40.000

По годинама: 
2019-40.000

Стручна литература 42631120.833
42631119.167

2.1.4 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи на основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за саобраћај80.000

По годинама: 
2019-80.000

Материјал за саобраћај 42641180.000
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2.1.5 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи на основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за образовање400.000

По годинама: 
2019-400.000

Материјал за образовање 426611208.333
426611191.667

2.1.6 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за образовање500.000

По годинама: 
2019-500.000

Опрема за образовање 512611250.000
512611250.000

2.1.7 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Књиге у библиотеци120.000

По годинама: 
2019-120.000

Књиге у библиотеци 51512154.545
51512165.455

2.1.8 6
2019

6
2019

39.2. ЗЈН-2012 5
2019

Измена број: 1; усвојена: 26.6.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка средтава за хигијену90.000

По годинама: 
2019-90.000

Набавка средтава за хигијену 42681190.000

услуге 18.787.066услуге 18.787.066

2.2.1 1
2019

1
2019

7.1.1) ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка од организације која се сматра носиоцем искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Централно грејање12.346.400

По годинама: 
2019-12.346.400

Централно грејање 42122512.334.640

Страна 7 од 13Датум штампе: 31.7.2019.



2.2.2 1
2019

1
2019

7.1.1) ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка од организације која се сматра носиоцем искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге водовода и канализације84.000

По годинама: 
2019-84.000

Услуге водовода и канализације 42131184.000

2.2.3 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Дератизација5.000

По годинама: 
2019-5.000

Дератизација 4213215.000

2.2.4 1
2019

1
2019

7.1.1) ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка од организације која се сматра носиоцем искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одвоз отпада1.000.000

По годинама: 
2019-1.000.000

Одвоз отпада 4213241.000.000

2.2.5 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга мобилне телефоније100.000

По годинама: 
2019-100.000

Услуга мобилне телефоније 421414100.000

2.2.6 1
2019

1
2019

7.1.1) ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка од организације која се сматра носиоцем искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Пошта15.000

По годинама: 
2019-15.000

Пошта 42142115.000
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2.2.7 1
2019

1
2019

7.1.1) ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка од организације која се сматра носиоцем искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Трошкови платног промета и банкарских 
услуга
300.000

По годинама: 
2019-300.000

Трошкови платног промета и банкарских 
услуга

421111280.000
42111115.000

4211115.000

2.2.8 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Превоз ученика и запослених у иностранство 
и на такмичења
300.000

По годинама: 
2019-300.000

Превоз ученика и запослених у иностранство 
и на такмичења

422111104.166
422111195.834

2.2.9 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге копирања70.000

По годинама: 
2019-70.000

Услуге копирања 42319141.667
42319128.333

2.2.10 1
2019

1
2019

7.1.1) ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора из претходне три године
Образложење основаности: Набавка од организације која се сматра носиоцем искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне 
набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Издаци за стручне испите70.000

По годинама: 
2019-70.000

Издаци за стручне испите 42339170.000

2.2.11 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Објављивање тендерда и информативних 
огласа
10.000

По годинама: 
2019-10.000

Објављивање тендерда и информативних 
огласа

42342110.000
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2.2.12 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Репрезентација200.000

По годинама: 
2019-200.000

Репрезентација 423713200.000

2.2.13 2
2019

4
2019

39.2. ЗЈН-2012 5
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама

Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Фотографисање ученика400.000

По годинама: 
2019-400.000

Фотографисање ученика 423911400.000

2.2.14 4
2019

5
2019

39.2. ЗЈН-2012 6
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање годишњих извештаја о раду 
школе
400.000

По годинама: 
2019-400.000

Штампање годишњих извештаја о раду 
школе

423912400.000

2.2.15 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге образовања150.000

По годинама: 
2019-150.000

Услуге образовања 424211150.000

2.2.16 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Купатила, каде, умиваоници200.000

По годинама: 
2019-200.000

Купатила, каде, умиваоници 42511558.333
425115141.667
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2.2.17 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чији износ не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Централно грејање100.000

По годинама: 
2019-100.000

Централно грејање 42511658.334
42511641.666

2.2.18 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Финансијски план за 2017. годину; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електричне инсталације100.000

По годинама: 
2019-100.000

Електричне инсталације 425117100.000

2.2.19 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чија вредност не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање 
комуникационе опреме
15.000

По годинама: 
2019-15.000

Текуће поправке и одржавање 
комуникационе опреме

42522315.000

2.2.20 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чија вредност не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
образовање
100.000

По годинама: 
2019-100.000

Текуће поправке и одржавање опреме за 
образовање

425261100.000

2.2.21 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чија вредност не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност
41.666

По годинама: 
2019-41.666

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност

42528116.666
42528125.000
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2.2.22 9
2019

9
2019

39.2. ЗЈН-2012 10
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чија вредност не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање ученика и запослених390.000

По годинама: 
2019-390.000

Осигурање ученика и запослених 423914390.000

2.2.23 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама
Процењена вредност је добијена 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 (5,5%годишње).
Образложење основаности: Набавка чија вредност не прелази 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп простора25.000

По годинама: 
2019-25.000

Закуп простора 42161925.000

2.2.24 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Услуге столарске природе500.000

По годинама: 
2019-500.000

Услуге столарске природе 42511283.333
425112416.667

2.2.25 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Услуге зидарске природе300.000

По годинама: 
2019-300.000

Услуге зидарске природе 425111100.000
425111200.000

2.2.26 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Услуге молерске природе500.000

По годинама: 
2019-500.000

Услуге молерске природе 425113166.667
425113333.333

2.2.27 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Трошкови смештаја и дневница на 
службеном путовању
150.000

По годинама: 
2019-150.000

Трошкови смештаја и дневница на 
службеном путовању

422121104.167
42212145.833

2.2.28 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Интернет15.000

По годинама: 
2019-15.000

Интернет 4214125.000
42141210.000

2.2.29 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Услуге образовања и усавршавања 
запослених
50.000

По годинама: 
2019-50.000

Услуге образовања и усавршавања 
запослених

42332250.000

2.2.30 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Услуге и материјал за текуће поправке и 
одржавање зграда
500.000

По годинама: 
2019-500.000

Услуге и материјал за текуће поправке и 
одржавање зграда

425119500.000
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Место и датум:

М.П.

Зоран Зорић

Овлашћено лице:

Радовановић Лидија

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.31 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Текуће поправке намештаја и опреме за 
образовање
300.000

По годинама: 
2019-300.000

Текуће поправке намештаја и опреме за 
образовање

42526183.333
425261216.667

2.2.32 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

Чланарине за рад заједнице50.000

По годинама: 
2019-50.000

Чланарине за рад заједнице 42339950.000

радови 500.000радови 500.000

2.3.1 1
2019

1
2019

39.2. ЗЈН-2012 12
2019

Радови на крову500.000

По годинама: 
2019-500.000

Радови на крову 425114166.667
425114333.333

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 06/2447; усвојена: 26.6.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.
Према инструкцији Градске управе за јавне набавке Града Крагујевца,а због немогућности да се догледном року реализује набака средстава за хигијену као централизована. У циљу неометаног 
обављања делатности школе, набавка ће се додати у део набавки на које се закон не примењује.

Измена број: 06/2447; усвојена: 26.6.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.
Према инструкцији Градске управе за јавне набавке Града Крагујевца,а због немогућности да се догледном року реализује набака средстава за хигијену као централизована. У циљу неометаног 
обављања делатности школе, набавка ће се додати у део набавки на које се закон не примењује.

Техничка исправка број: 1; усвојена: 26.6.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.
Грешком унето у јавне набавке уместо у јавне набавке на које се закон не примењује

Измена број: 1; усвојена: 26.6.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.
Према инструкцији Градске управе за јавне набавке Града Крагујевца,а због немогућности да се догледном року реализује набака средстава за хигијену као централизована. У циљу неометаног 
обављања делатности школе, набавка ће се додати у део набавки на које се закон не примењује.

Измена број: 06/3601; усвојена: 31.7.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.1.2019.
Средства додељена решењем Владе Републике Србије број 401-6921/2019, прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења
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