
План набавки за 2019. годину 
Предшколска установа ``Чика Јова Змај``

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план ЈН 18.1.2019.

Измена број: 1/2019 26.2.2019.
Измена број: 2/2019 12.7.2019.

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

24.957.874

са ПДВ-ом

2019 21.283.709

2020 2.000.000

2021 1.166.666

добра 18.271.315

1.1.1 2
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

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.
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2019; усвојена: 26.2.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Договор Установе да се део набавке спроведе преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Канцеларијски материјал1.275.000

По годинама: 
2019-1.275.000

Канцеларијски материјал

ОРН:
22800000    
30192000    

4261112.025.000 2.430.000
4261111.275.000 1.530.000
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1.1.2 2
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
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,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка потрошног материјала за мајсторе2.547.499
1.. Електро материјал689.167

2.. Санитарни, водоводни и канализациони 
материјал

400.000

3.. Молерско-фарбарски83.333

4.. Браварски материјал250.000

5.. Материјал за одржавање инсталације 
грејања

208.333

6.. Позамантерија, текстилна тканина, еко 
кожа

416.666

7.. Столарски материјал500.000

По годинама: 
2019-2.040.000

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    

426911-П1689.167 827.000
426911-П2400.000 480.000

426911-П383.333 100.000
426911-П4250.000 300.000
426911-П5208.333 250.000
426911-П6416.666 500.000

426911-П7500.000 600.000

1.1.3 5
2019

7
2019

отворени 
поступак

7
2021

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: 
2019-833.333

2020-2.000.000

2021-1.166.666

Набавка погонских горива за моторна возила

ОРН:
09000000    

1.1.4 3
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

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: 
2019-1.500.000

Средства за машинско прање судова и 
одржавање машина

ОРН:
39831210    

39832100    

4268111.500.000 1.800.000

1.1.5 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

На основу понуда пристиглих у протеклим годинама, као и на основу понуда потенцијалних понуђача.
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Производи од пластичних маса1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Производи од пластичних маса

ОРН:
19520000    

4269191.250.000 1.500.000

Страна 2 од 11Датум штампе: 16.7.2019.



1.1.6 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавку је потребно спровести због безбедности деце и редовног одржавања објеката. Тепихе је потребно заменити ради замене дотрајалих 
теписона.

Разлог и оправданост набавке:

Набавка теписона750.000

По годинама: 
2019-750.000

Набавка теписона

ОРН:
39531400    

4261913750.000 900.000

1.1.7 8
2019

8
2019

отворени 
поступак

10
2019

Набавка постељине6.198.816

По годинама: 
2019-6.198.816

Набавка постељине

ОРН:
39512000    

4269196.198.816 7.438.580

1.1.8 3
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у општој и правној служби, рачуноводству, служби стручних сарадника.
Процењена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе планиране у 
наредној години

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:

Измена број: 1/2019; усвојена: 26.2.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка која ће се спроводити преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Набавка папира за фокопирање А4750.000

По годинама: 
2019-750.000

Набавка папира за фокопирање А4

ОРН:
30197643    

426111750.000 900.000

услуге 6.686.559

1.2.1 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Набавку је потребно спровести како би се окречили делови објеката који не задовољавају
Истраживањем тржишта путем интернетаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се из плана јавних набавки

Услуге кречења833.333

По годинама: 
2019-833.333

Услуге кречења

ОРН:
50000000    

425113833.333 1.000.000
425113-833.333 -1.000.000

1.2.2 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

Набавку је потребно спровести ради поправке лимарије на возилима која су у саставу ПУ "Чика Јова Змај"Разлог и оправданост набавке:

Лимарске услуге за возила ПУ "Чика Јова 
Змај"
1.200.000

По годинама: 
2019-1.200.000

Лимарске услуге за возила ПУ "Чика Јова 
Змај"

ОРН:
50112110    

4252131.200.000 1.440.000

1.2.3 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Мерење електро и громобранске инсталације630.487

По годинама: 
2019-630.487

Мерење електро и громобранске инсталације 424911630.487 756.585
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1.2.4 2
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности и законских прописа
На основу анализе цена из уговора претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се из плана јавних набавки

Текуће поправке и одржавање опреме 
противпожарне заштите
750.000

По годинама: 
2019-750.000

Текуће поправке и одржавање опреме 
противпожарне заштите

425281750.000 900.000
425281-750.000 -900.000

1.2.5 2
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се из плана јавних набавки

Димничарске услуге725.000

По годинама: 
2019-725.000

Димничарске услуге 421322725.000 870.000
421322-725.000 -870.000

1.2.6 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Набавка се спроводи ради одржавања објеката
Процењена вредност је утврђена на основу анализе актуелних понудаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавку је потребно спровести како би се умањила прекомерна бука

Текуће одржавање, замена свих подних, 
зидних и плафонских облога
3.106.072

По годинама: 
2019-3.106.073

Текуће одржавање, замена свих подних, 
зидних и плафонских облога

ОРН:
50000000    

4251913.106.072 3.727.287

1.2.7 8
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради одржавања објеката у саставу ПУ Чика Јова Змај, односно просторија у којима бораве деца

Текуће поправке и одржавање објеката ПУ 
Чика Јова Змај
1.750.000

По годинама: 
2019-1.750.000

Текуће поправке и одржавање објеката ПУ 
Чика Јова Змај

ОРН:
50000000    

4251191.750.000 2.100.000

радови 0

1.3.1 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

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:

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се из плана јавних набавки

Хобловање и лакирање паркета1.583.333

По годинама: 
2019-1.583.333

Хобловање и лакирање паркета

ОРН:
45400000    

4251911.583.333 1.900.000
425191-1.583.333 -1.900.000
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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

10.926.325

са ПДВ-ом

2019 10.926.325

добра 2.257.189добра 2.257.189

2.1.1 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних делатности из области превентивне здравствене заштите.
До процене вредности се дошло сагледавањем цена из уговора из претходних година.
интерни број поступка: 1.; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка санитетског материјала - Апотека369.750

По годинама: 
2019-369.750

Набавка санитетског материјала - Апотека

ОРН:
33670000    
33690000    

426791369.750 443.700

2.1.2 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Набавка плина за кухињске шпорете ради припремања оброка и обављања редовне делатности.
Процењена вредност је утврђена на основу потрошње у претходним годинама.
интерни број поступка: 9; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Плин у боцама83.333

По годинама: 
2019-83.333

Плин у боцама

ОРН:
09133000    

42122183.333 100.000

2.1.3 5
2019

5
2019

39.2. 6
2019

Набавку је потребно спровести како би се обезбедила нова количина посуђа, а све у сврху основне делатности у Установи
Цене из каталога потенцијалних понуђача
Образложење основаности: Набавка испод лимита јавне набавке мале вредности; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Посуђе за потребе Установе333.333

По годинама: 
2019-333.333

Посуђе за потребе Установе

ОРН:
39221220    

426913333.333 400.000

2.1.4 1
2019

1
2019

7.1.15) 1
2020

Просторије стана у ул. Браће Јерковић бр.163/I су Уговором о закупу бр. 7343 од 28.12.2018.
Набавку
На основу закупа из претходних година
Образложење основаности: прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима;; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Закуп објекта "Зрнце"328.440

По годинама: 
2019-328.440

Закуп објекта "Зрнце"

ОРН:
    PA02

421611328.440
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2.1.5 4
2019

4
2019

39.2. 5
2019

Набавку је потребно спровести како би се обезбедиле гуме за возила која су у власништву ПУ, а све у сврху безбедности и поштовања законских 
прописа
Истраживање тржишта је урађено путем интернета
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка гума за возила250.000

По годинама: 
2019-250.000

Набавка гума за возила

ОРН:
34350000    

426491250.000 300.000

2.1.6 5
2019

5
2019

39.2. 6
2019

Набавку је потребно спровести како би се обезбедио алат за техничкку службу
На основу истраживања вршено путем интернетаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Алат за мајсторе333.333

По годинама: 
2019-333.333

Алат за мајсторе

ОРН:
39700000    
39713430    
39715000    

426913333.333 400.000

2.1.7 4
2019

4
2019

39.2. 4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних делатности и потребе деце
На основу потрошне из претходних година
Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавну набавку мале вредности; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка природне негазиране минералне 
воде
83.333

По годинама: 
2019-83.333

Набавка природне негазиране минералне 
воде

ОРН:
15981100    

42691983.333 100.000

2.1.8 7
2019

7
2019

39.2. 8
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавку је потребно спровести како би се заменио дотрајали намештај новим

Набавка намештаја309.000

По годинама: 
2019-309.000

Набавка намештаја

ОРН:
39100000    

512211309.000 370.800

2.1.9 7
2019

7
2019

39.2. 8
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Расвета за потребе ПУ Чика Јова Змај166.667

По годинама: 
2019-166.667

Расвета за потребе ПУ Чика Јова Змај

ОРН:
31500000    

426913166.667 200.000

услуге 8.669.136услуге 8.669.136

2.2.1 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних делатности, односно функционисање службе рачуноводства, аналитике и правне службе.
До процене вредности се дошло сагледавањем цена из уговора из претходне три године.
интерни број поступка: 1.; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге техничке рачунарске подршке416.666

По годинама: 
2019-416.666

Услуге техничке рачунарске подршке

ОРН:
72611000    

423291416.666 500.000
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2.2.2 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних делатности (комуникација са корисницима услуга, велика разуђеност објеката).
До процене вредности се дошло сагледавањем цена из уговора из претходне три године,  с тим што се узео у обзир обим повећања посла у току 
2017. године
интерни број поступка: 2.; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге израде софтвера за уређивање 
интернет страница
375.000

По годинама: 
2019-375.000

Услуге израде софтвера за уређивање 
интернет страница

ОРН:
72212224    

423211300.000 360.000

2.2.3 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних делатности, за потребе планирања адекватне исхране деце у установи.
Процењена вредност је утврђена на основу уговора из предходне три године. Програм прате све предшколске установе у Београду.
интерни број поступка: 4.; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Услуге одржавања софтверског 
лиценцираног пакета (софтвер за службу 
нутрициониста Установе)

58.800

По годинама: 
2019-58.800

Услуге одржавања софтверског 
лиценцираног пакета (софтвер за службу 
нутрициониста Установе)

ОРН:
48611000    

42322130.000 36.000

2.2.4 4
2019

4
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних делатности.
До процене вредности се дошло сагледавањем цена из уговора из претходне три године.
интерни број поступка: 6; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
комуникацију
208.333

По годинама: 
2019-208.333

Текуће поправке и одржавање опреме за 
комуникацију

ОРН:
50334100    

425223208.333 250.000

2.2.5 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи за редовне потребе установе (апарати се користе за интерне потребе рачуноводства, правне службе).
Процењена вредност утврђена на основу претходне три године.
интерни број поступка: 10; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Редован сервис апарата и резерни делови 
за штампаче
500.000

По годинама: 
2019-500.000

Редован сервис апарата и резерни делови 
за штампаче

ОРН:
50313200    

50314000    

425224500.000 600.000

2.2.6 5
2019

5
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи у циљу извршавања задатака у области превентивне и здравствене заштите, праћења раста и развоја деце у ПУ ''Чика Јова 
Змај''.
Процењена вредност је утврђена на основу уговора из претходних година.
интерни број поступка: 11; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сервисирање и поправка вага125.000

По годинама: 
2019-125.000

Сервисирање и поправка вага

ОРН:
50411000    

425253125.000 150.000
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2.2.7 5
2019

5
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи због редовног одржавања клима уређаја које је неопходно због правилног функционисања система за хлађење.
Процена вредности је урађена на основу претходних година.
интерни број поступка: 13; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сервисирање клима уређаја500.000

По годинама: 
2019-500.000

Сервисирање клима уређаја

ОРН:
50730000    

424911500.000 600.000

2.2.8 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

У складу са чланом 38. Закона о културним добрима (71/94, 52/11-др. Закони и 99/11-др. Закони) постоји потреба да се спроведе набавка  
Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала који је настао у раду Установе од 12.12.2013. године
Процењена вредност је утврђена на основу уговора о обављању наведених услуга из претходних година као и истраживањем путем интернета
интерни број поступка: 18; Образложење основаности: Процењена вредност набавке на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сређивање архивске грађе и 
регистратурског материјала
83.333

По годинама: 
2019-83.333

Сређивање архивске грађе и 
регистратурског материјала

ОРН:
92512100    

42391183.333 100.000

2.2.9 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања активности и законских прописа
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора предтходних година, истраживањем путем интернета.
интерни број поступка: 20; Образложење основаности: Процењена вредност је испод лимита јавне набавке мале вредности; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања лифтова500.000

По годинама: 
2019-500.000

Услуге одржавања лифтова

ОРН:
50750000    

425191500.000 600.000

2.2.10 7
2019

7
2019

39.2. 12
2019

Разлог набавке је хигијенска исправност и одржавање хигијене у просторијама у којима бораве деца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходних година, истраживањем тржишта путем интернета.
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу није већа од 
500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Прање тепиха за потребе ПУ "Чика Јова 
Змај"
500.000

По годинама: 
2019-500.000

Прање тепиха за потребе ПУ "Чика Јова 
Змај"

ОРН:
98310000    

423911500.000 600.000

2.2.11 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Набавку је потребно спровести како би се обезбедио стручни надзор приликом извођења радова
Истраживањем тржишта
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге стручног надзора за потребе ПУ 
"Чика Јова Змај"
400.000

По годинама: 
2019-400.000

Услуге стручног надзора за потребе ПУ 
"Чика Јова Змај"

ОРН:
71520000    

423599400.000 480.000

Страна 8 од 11Датум штампе: 16.7.2019.



2.2.12 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради одржавања објеката ПУ "Чика Јова Змај" и безбедног боравка деце у просторијама.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година.
Образложење основаности: Набавка је испод лимита јавне набавке мале вредности; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Прикупљање, транспорт, складиштење и 
третман опасног отпада
165.000

По годинама: 
2019-165.000

Прикупљање, транспорт, складиштење и 
третман опасног отпада

ОРН:
90900000    

421324165.000 198.000
421322165.000 198.000

2.2.13 4
2019

4
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради одржавања справа за кошење траве.
Анализом трошкова из претходне три године урађена је процењена вредност.
Образложење основаности: Набавка испод доњег лимита јавне набавке мале вредности; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сервисирање моторних тримера, моторних 
косилица и трактора за кошење траве
250.000

По годинама: 
2019-250.000

Сервисирање моторних тримера, моторних 
косилица и трактора за кошење траве

ОРН:
50000000    

425291250.000 300.000

2.2.14 4
2019

4
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради обављаања редовних делатности, безбедности објеката и техничког одржавања.
Процењена вредност је утврђена на основу цена из уговора из претходних година.
Образложење основаности: Набавка испод лимита за јавне набавке мале вреднсти; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стаклорезачке услуге250.000

По годинама: 
2019-250.000

Стаклорезачке услуге

ОРН:
45440000    

425191250.000 300.000

2.2.15 1
2019

2
2019

39.2. 2
2020

Набавку је неохпдно спровести како би се запосленима обезбедио приступ интернету, а све у сврху редовног функционисања установе
Путем интернета и контактирањем потенцијалних понуђача
Образложење основаности: Набавка испод лимита јавне набавке мале вредности; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Интернет услуге500.000

По годинама: 
2019-500.000

Интернет услуге

ОРН:
72400000    

421412500.000 600.000

2.2.16 4
2019

4
2019

39.2. 5
2019

Вештачење за потребе утврђивање висине накнаде штетеРазлог и оправданост набавке:

Услуга вештачења83.333

По годинама: 
2019-83.333

Услуга вештачења 42353183.333 100.000

2.2.17 5
2019

5
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи за потребе обележавања значајних датума Установе, важних састанака
На основу увида у ценовнике који се могу пронаћи на интернету
Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита јавне набавке мале вредности; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Репрезентација106.220

По годинама: 
2019-106.220

Репрезентација

ОРН:
55523000    

423711106.220 127.465

2.2.18 5
2019

5
2019

39.2. 11
2019

Набавку је потребно спровести како би се исекле гране или стабла које могу да угрозе безбедност деце и запосленихРазлог и оправданост набавке:

Сеча дрвећа121.251

По годинама: 
2019-121.251

Сеча дрвећа

ОРН:
77211400    

423911121.251 145.502
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2.2.19 5
2019

5
2019

39.2. 6
2019

Израда катастарско топографских планова250.000

По годинама: 
2019-250.000

Израда катастарско топографских планова

ОРН:
71354300    

424631250.000 300.000
424631-250.000 -300.000

2.2.20 8
2019

8
2019

39.2. 12
2019

Телефонским путем и путем интернета
Образложење основаности: Набавка чија процењена вредност није већа од 500.000, нити је укупна процењена вредност истоврсних набавки на 
годишњем нивоу већа од 500.000 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Чишћење олука за потребе ПУ "Чика Јова 
Змај"
125.000

По годинама: 
2019-125.000

Чишћење олука за потребе ПУ "Чика Јова 
Змај"

ОРН:
90911300    

423911125.000 150.000

2.2.21 2
2019

3
2019

39.2. 3
2019

Набавку је потребно спровести како би се умањила прекомерна бука у становима изнад просторија јасала „Лептирић“ у насељу Степа Степановић.
На основу понуда потенцијалних понуђачаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1/2019; усвојена: 26.2.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Израда пројекта санације буке500.000

По годинама: 
2019-500.000

Израда пројекта санације буке

ОРН:
71242000    

494235-120039500.000 600.000

2.2.22 7
2019

7
2019

39.2. 8
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи како би се израдио план превентивних мера за извођење радова и пружање услуга приликом извођења радова

Услуге координатора за безбедност и 
здравље на раду за потребе ПУ Чика Јова 
Змај

202.000

По годинама: 
2019-202.000

Услуге координатора за безбедност и 
здравље на раду за потребе ПУ Чика Јова 
Змај

ОРН:
71317200    

423599202.000 242.400

2.2.23 7
2019

7
2019

39.2. 8
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Услуге одржавања и надоградња 
лиценцираних софтверских пакета за 
рачуноводство

390.000

По годинама: 
2019-390.000

Услуге одржавања и надоградња 
лиценцираних софтверских пакета за 
рачуноводство

ОРН:
48611000    

423221390.000 468.000

2.2.24 7
2019

7
2019

39.2. 8
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Услуга израда Плана заштите и спасавања412.500

По годинама: 
2019-412.500

Услуга израда Плана заштите и спасавања 423599412.500 495.000

2.2.25 7
2019

7
2019

39.2. 8
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Услуга израда Акта о процени ризика од 
катастрофа
412.500

По годинама: 
2019-412.500

Услуга израда Акта о процени ризика од 
катастрофа

423599412.500 495.000
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Место и датум:

М.П.

Лидија Хутовић, директор Установе

Овлашћено лице:

Весна Чуде

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.26 8
2019

8
2019

39.2. 8
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности и законских прописа

Текуће поправке и одржавање опреме 
противпожарне заштите
440.600

По годинама: 
2019-440.600

Текуће поправке и одржавање опреме 
противпожарне заштите

425281440.600 528.720

2.2.27 7
2019

7
2019

39.2. 8
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности и законских прописа

Димничарске услуге293.600

По годинама: 
2019-293.600

Димничарске услуге 421322293.600 352.320

2.2.28 8
2019

9
2019

39.2. 9
2019

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради одржавања објеката

Услуге кречења500.000

По годинама: 
2019-500.000

Услуге кречења

ОРН:
50000000    

425113500.000 600.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1/2019; усвојена: 26.2.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.

Измена број: 2/2019; усвојена: 12.7.2019.; план: Годишњи план ЈН од 18.1.2019.
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