
План јавних набавки за 2018. годину 
Предшколска установа ``Чика Јова Змај``

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 12.2.2018.

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

32.709.995

са ПДВ-ом

2018 24.926.662

2019 6.216.666

2020 1.566.666

добра 23.473.332

1.1.1 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у правној служби, рачуноводству, служби сарадника стручних сарадника.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе планиране у наредној
 години, увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Канцеларијски материјал1.666.666

По годинама: 
2018-1.000.000

2019-666.666

Канцеларијски материјал

ОРН:
22800000    

30192000    

4261111.666.666 2.000.000
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1.1.2 7
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка се спроводи ради техничког одржавања објеката и дворишта у Установи.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потреба и цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих 
понуђача преко интернета и на основу планираног повећања броја објеката и приручних кухиња у Установи.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка потрошног материјала за мајсторе3.000.000
1.. Електро материјал600.000

2.. Санитарни, водоводни и канализациони 
материјал

600.000

3.. Молерско-фарбарски700.000

4.. Браварски материјал300.000

5.. Материјал за одржавање инсталације 
грејања

200.000

6.. Позамантерија, текстилна тканина, еко 
кожа

200.000

7.. Столарски материјал400.000

По годинама: 
2018-1.500.000

2019-1.500.000

Набавка потрошног материјала за мајсторе

1.. Електро материјал
2.. Санитарни, водоводни и канализациони 
материјал
3.. Молерско-фарбарски
4.. Браварски материјал

5.. Материјал за одржавање инсталације 
грејања
6.. Позамантерија, текстилна тканина, еко 
кожа
7.. Столарски материјал

ОРН:
31700000    
39516100    
44110000    

44115210    
44115220    
44800000    

1.1.3 3
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2018

Набавка се спроводи ради безбедног боравка деце у просторијама, квалитетније хигијене, обнове намештаја
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета и каталога.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка намештаја и уградне опреме 
(намештаја по мери) за објекте ПУ "Чика Јова
 Змај"

3.666.666

1. Намештај2.000.000

2. Уградњи намештај (намештај по мери)1.666.666

По годинама: 
2018-3.666.666

Набавка намештаја и уградне опреме 
(намештаја по мери) за објекте ПУ "Чика Јова
 Змај"
1. Намештај
2. Уградњи намештај (намештај по мери)

ОРН:
39161000    

512211-П12.000.000 2.400.000
512212-П21.666.666 2.000.000

1.1.4 5
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Набавку је потребно спровести због безбедности деце и редовног одржавања објеката. Тепихе је потребно заменити ради замене дотрајалих 
тепиха и теписона
Увидом у каталоге потенцијалних понуђача
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка теписона и подних облога - 
ламината
1.750.000

1. Теписони 500.000

2. Подна облога - ламинат1.250.000

По годинама: 
2018-1.750.000

Набавка теписона и подних облога - 
ламината
1. Теписони
2. Подна облога - ламинат

ОРН:
39531400    

426913-П1500.000 600.000
426919-П2300.000 360.000
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1.1.5 5
2018

7
2018

отворени 
поступак

7
2020

Набавку је потребно спровести како би се обезбедило редовно фунцкионисање Установе (превоз хране и слично)
Увидом у актуелне цене различитих понуђача

тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка погонских горива за моторна возила4.000.000

По годинама: 
2018-833.333

2019-2.000.000

2020-1.166.666

Набавка погонских горива за моторна возила

ОРН:
09000000    

1.1.6 3
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Набавка се спроводи како би се обезбедила адекватна потрошна средства за машине за прање судоваРазлог и оправданост набавке:

Средства за машинско прање судова и 
одржавање машина
1.500.000

По годинама: 
2018-1.500.000

Средства за машинско прање судова и 
одржавање машина

ОРН:
39831210    
39832100    

4268111.500.000 1.800.000

1.1.7 3
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2018

Набавку је потребно спровести како би се заменили дотрајали апарати који се користе у централним кухињама, приручним кухињама, као и 
вешерају
Увидом у актуелне ценовнике понуђачаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Кухињска опрема4.990.000

По годинама: 
2018-4.990.000

Кухињска опрема

ОРН:
39221000    

5212514.990.000 5.988.000

1.1.8 4
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка униформи, заштитних одела и обуће2.900.000

По годинама: 
2018-2.900.000

Набавка униформи, заштитних одела и обуће

ОРН:
18110000    

18830000    

услуге 7.183.333

1.2.1 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

Набавка се спроводи на основу законских прописа.
Процена вредности је рађена на основу анализе вредности уговора из претходних година, истраживања путем интернета.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање запослених у случају несреће и 
осигурање возила
1.583.333

1.. Осигурање запослених у случају несреће1.250.000

2.. Осигурање возила333.333

По годинама: 
2018-1.583.333

Осигурање запослених у случају несреће и 
осигурање возила
1.. Осигурање запослених у случају несреће
2.. Осигурање возила

ОРН:
66500000    

421521-П11.250.000 1.250.000
421512-П2333.333 350.000
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1.2.2 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2019

Набавка се спроводи ради поправки, контроле и одржавања возног парка у установи.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача.
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке возила (пежо, цитроен, 
форд, застава, шкода)
1.500.000

По годинама: 
2018-1.500.000

Текуће поправке возила (пежо, цитроен, 
форд, застава, шкода)

ОРН:
50112000    
50114000    

4252111.500.000 1.800.000

1.2.3 6
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавка се спроводи ради поправке, одржавања и контроле апарата у објектима ПУ ''Чика Јова Змај''.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача .Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Текуће поправке опреме за домаћинство и 
угоститељство
2.500.000

По годинама: 
2018-1.250.000

2019-1.250.000

Текуће поправке опреме за домаћинство и 
угоститељство

ОРН:
50883000    

4252252.500.000 3.000.000

1.2.4 6
2018

7
2018

отворени 
поступак

7
2020

Набавка се спроводи ради квалитетније и боље комуникације која је потребна у редовној делатности, активности подразумевају боравак са децом 
на отвореном, уписано је 5500 деце. Установа има 30 објеката разуђених на територији Општине Вождовац. Превоз хране одвија се свакодневно.
Процена вредности је урађена на основу потрошње у претходним годинама и истраживања цена на тржишту.

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки; 
образложење централизоване набавке: Набавка ће се спровести централизовано како би се оствариле знатне уштеде; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Мобилна телефонија1.600.000

По годинама: 
2018-400.000

2019-800.000

2020-400.000

Мобилна телефонија

ОРН:
64212000    

радови 2.053.330

1.3.1 5
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2018

Набавка се спроводи ради одржавања објеката у саставу ПУ "Чика Јова Змај", односно у просторијама у којима бораве деца
Истраживањем тржишта и путем интернета, предмер и предрачунНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Хобловање и лакирање паркета1.000.000

По годинама: 
2018-1.000.000

Хобловање и лакирање паркета

ОРН:
45400000    

4251911.000.000 1.200.000

1.3.2 4
2018

4
2018

отворени 
поступак

6
2018

Замена столарије и браварије на објекту 
"Чика Андра 1"
1.053.330

По годинама: 
2018-1.053.330

Замена столарије и браварије на објекту 
"Чика Андра 1"

ОРН:
45420000    

5113231.053.330 1.263.996
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Место и датум: М.П.

Лидија Хутовић, директор Установе

Овлашћено лице:

Марко Радаковић

Одговорно лице:
_______________________________
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