
П Л А Н     Н А Б А В К И   З А  2016. годину 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ УЖИЦЕ 

Ј  А  В  Н  Е     Н  А  Б  А  В  К  Е 

Р. 
бр. 

Предмет набавке Процењена 
вредност  
без ПДВ  
(у 1000) 

Планирана 
средства у 
финансијском 
плану (у 1000) 

Врста 
поступка 
и број 
јавне 
набавке 

 
Оквирни датуми поступка 

Напомена 
(централизација, 
претходно обавештење, 
основ из ЗЈН...) 

износ конто Покретање 
Поступка 

Закључење 
уговора 

Извршења 
уговора 

 УКУПНО  10.298 12.058        

1. Намирнице и прехрамбени 
производи  
 
ОРН 135000000 

1.500 1.700 426821 Јнмв 
1/2016 

фебруар 
2016. 

Март 2016. До 28.02.2017. Средства за 
финансирање 
су сопствени 
приходи 
(родитељски 
динар).  
 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради обављања редовне активности ђачке кухиње која подразумева припремање топлог 
оброка за ученике у продуженом боравку и ужине (пецива, пите идр) за запослене и ученике ове школе. Набавка 
је обликована по партијама.  

 

Начин утврђивања процењене 
вредности 

Процења вредност је утврђена на основу анализа потрошње намирница и њихових цена у претходне три године, 
и важећих цена на тржишту (лични увид у цене по супермаркетима, интенету, пијаци) рачунајући и пораст цена на 
тржишту  

2. Електрична енергија 
ОРН 09310000 

1.000 1.200 421211 јнмв 
2/2016 

Фебруар 
2016.  

март 2016. 01.03.2016/ 
28.02.2017. 

 

Разлог и оправданост  Неопходна за рад установе  

Начин утврђивања процењене 
вредности 

Процења вредност је утврђена на основу анализа потрошње струје по мерним местима  и њихових цена ( Износи 
из рачуна)  у претходне три године,  увећане за 5%(претпостављени раст инфлације) 

3 . Енергетске услуге – набавка 
угља 
ОРН 0911100 

650 780 421222 Јнмв 
3/2016 

Април 
2016. 

мај 2016. март 2017.  

Разлог и оправданост набавке Неопходно за загревање просторија школе, због постојања котларнице на чврсто гориво у издвојеним 
одељењима 

Начин утврђивања процењене 
вредности 

Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње ( увид у рачуне ) у претходне три године, 
утврђивања садашњих цена на тржишту увећане за 5%(претпостављени раст инфлације) 

 



4. Реконструкција постојећег 
школског објекта у ИО 
Волујац 
 
ОРН 45454100 – радови на 
обнови 

1.148 1.378 511323 Јнмв 
5/2016 

фебруар 
2016. 

март 2016. До 31.08.2016.  

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради реконструкције постојећег школског објекта у ИО Волујац, да би се побољшали основни 
услови за рад и извођење наставе.   

Начин утврђивања процењене 
вредности 

Процења вредност је утврђена на основу анализе цене радова,  рачунајући и пораст цена на тржишту увећане за 
5% (претпостављени раст инфлације).  

5. Извођење једнодневног 
излета, наставе у природи и 
екскурзије ученика 
 
ОРН 63516000 

6.000 7.000 424211 Јнмв 
4/2016 

септембар 
2016. 

октобар 
2016. 

До 01.06.2017. Родитељски динар 
 

Разлог и оправданост набавке Набавка се спроводи ради реализације једнодневног излета, наставе у природи и екскурзије ученике ове школе, 
који су планирани Годишњим планом рада школе. Набавка је обликована по партијама.   

Начин утврђивања процењене 
вредности 

Процења вредност је утврђена на основу анализе цена услуга туристичких агенција из прошле године,  рачунајући 
и пораст цена на тржишту увећане за 5% (претпостављени раст инфлације).  

 

 

         Место и датум             Одговорно лице 

      Ужице, 29.01.2016.            ___________________________ 
              Станимирка Смиљанић Раонић 
                                                                                                                                                     


