
  
 

ПЛАН  НАБАВКИ  ЗА  2019.  ГОДИНУ 
 

КУРШУМЛИЈСКО ПОДУЈЕВСКА ГИМНАЗИЈА 

У КУРШУМЛИЈИ 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Ред. 

бр. 

Предмет набавке ОРН Процењена 

вредност 

(укупно по 

годинама) 

Врста 

поступ

ка 

Оквирни датум Напомена 

(централизација, 

претходно обавештење, 

основ из ЗЈН) 

 Покретање  

поступка 

Закључ

ење 

уговора 

Извршење 

уговора 
 

 УКУПНО  
(јавне набавке и набавке 

на које се не примењује 

закон) 

8.647.878,10      

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН 
 УКУПНО 

(добра,услуге,радови 
5.670.455,00      

I УКУПНО 

добра 

2.041667,00      

1 Лож- уље 

Орн : 09200000 
2.041667,00 ЈНМВ октобар  

2019. 

новемб

ар 

2019. 

новембар-

децембар 

2019. год. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

  

 

 

 



Разлог и оправданост 

набавке, начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

Процена је извршена на основу анализе цена из рачуна за предходну годину, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 

интернета , рачунајући и процену пораста цена на тржишту( 2% годишње) 

2 Електрична 

енергија 
Орн: 09300000 

Напомена 

од 2019. год. 

набавку 

електричне 

енергије вршиће 

Курш-

подуј.економско 

техничка школа за 

обе школе 

 

 

ЈНМВ Фебруар 2019. Март 

2019. 

Март 

децембар 

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост 

набавке , начин 

утврђивања процењене 

вредности  

 

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од актуелних тржишних  понуда анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену 

пораста цена на тржишту  (2% годишње)  

II УКУПНО 

услуге 

3.628.788,00 

 

     

1 Превоз запослених на 

посао и са посла 

Орн:60100000 

1.545.455,00 ЈНМВ Март 

2019. 

Април 

2019. 

Март-

децембар 

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост 

набавке , начин 

утврђивања процењене 

вредности  

 

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  (2% 

годишње)  

2 Екскурзија ученика 

 

Орн:92000000 

 

2.083.333,00 

ЈНМВ март 

2019. 
мај 

2019. 

септембар-

октобар 

2019. 

Реализација зависи од 

изјашњавања родитеља , 

средства обезбеђују родитељи 



 Разлог и оправданост 

набавке , начин 

утврђивања процењене 

вредности  

 

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

Процена вредности је извршена на основу анализе броја ученика који су ишли на екскурзију и цена аранжмана за претходне три 

године. 

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Ред. 

бр. 

Предмет набавке  

ОРН 

Процењена 

вредност 

(укупно) 

Основ 

за 

изузећ

е 

Оквирни датум Напомена 

Покретање 

поступка 

Закључе

ње 

уговора 

Извршење  

уговора 

 

 УКУПНО 

(добра, услуге ,радови) 

2.977.423,10      

I УКУПНО 

услуге 

1.294.089,90      

1 Комуналне услуге 409.091.00 

 

 

Члан 7 

Закона 

о ЈН 

  Јануар-

децембар 2019. 
Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост 

набавке , начин утврђивања 

процењене вредности  

 

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  

(2% годишње)  

2 Услуге комуникација, телефон 

и слање поштом 

75.000,00 Не 

прелази 

400.000 

  Јануар-

децембар 2019. 
Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост 

набавке , начин утврђивања 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 



процењене вредности  

 

 

 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  

(2% годишње)  

3 Осигурање имовине 

запослених и ученика 

235.000,00 Не 

прелази 

400.000 

Септембар 

2019. 

Октобар 

2019. 

Јануар –

децембар 2019. 

 

За ученике - 

октобар 2019. 

Средства обезбеђује локална 

самоуправа:осигурање 
имовине и запослених. 

 

 Родитељи:осигурање 

ученика 

 

 
 

 

 Разлог и оправданост 

набавке , начин утврђивања 

процењене вредности  

 

 

 

Набавка се спроводи ради примене законске регулативе из више области . Осигурање ученика врши се на 

основу одлуке Савета родитеља који одлучује и о избору осигуравајућег друштва. 

Процена вредности је извршена на основу анализе полиса за предходну годину. 

Уговор о осигурању имовине важи до 2022. године  

4 Трошкови службених 

путовања у земљи , путни 

трошкови дневнице  

83.333,00 

 

Не 

прелази 

400.000 

  Јануар-

децембар 

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост 

набавке , начин утврђивања 

процењене вредности  

 

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа које се односе на такмичење ученика, стручно усавршавање, присуствовање 

састанцима по позиву и слично.  

 

5 Компијутерске услуге  
Параграф Лекс 

Програм за књижење  

Електронски дневник 

(информациони систем) 

175.000,00 Не 

прелази 

400.000 

  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства 

обезбеђује локална 

самоуправа 



 Разлог и оправданост 

набавке , начин утврђивања 

процењене вредности  

 

 

 

Набавке се спроводе као подршка успешном раду административне службе. 

Процена вредност је извршена на основу анализе рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.  

 

 

 

 

 

 

 

6 Услуге образовања и усавршавања 

запослених . Накнаде по 

уговорима за обуке и котизације 

за семинаре 

125.000,00 Не прелази 

400.000 
  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о основама система образовања и васпитања, 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника и Годишњим планом рада школе. 

Процена вредности је извршена на основу анализа потреба стручног усавршавања. 

7 Услуге информисања  

Локални медији 
16.666,67 

 

Не прелази 

400.000 
  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  

(2% годишње)  

8 Репрезентација 
Дан школе 

Свети Сава 

83.333,00 

 

Не 

прелази 

400.000 

  Јануар и мај  

2019. 
Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради афирмације и популаризације школе. 

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова за предходну годину. 

9 Остале опште услуге 

 
8.333,33 Не 

прелази 

400.000 

  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и Правилника који регулишу 

школско законодавство. 

 
У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  (2% годишње)  



10 Остале специјализоване услуге 

Безбедност на раду 
Противпожарна  заштита 

83.333,00 Не 

прелази 

400.000 

  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и Правилника који регулишу 
школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  (2% годишње)  

II УКУПНО 

добра 

1.266.666,60       

1 Административни материјал  

Папир 

Тонер 

Ситан канцеларијски материјал 

166.666,67 Не 

прелази 

400.000 

  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  

(2% годишње)  

2 Мареријал за образовање и 

усавршавање запослених .Стручна 

литература. Материјал за стручно 

усавршавање. 

Остали материјали за семинаре. 

83.333,34 

 

Не 

прелази 

400.000 

  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи као подршка  успешном извођењу наставе и раду пратећих служби.. 

Процена вредности је извршена на основу анализе рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње). 

3 Материјал за образовање, 

културу и спорт  

Наставна средства 

166.666,67 Не 

прелази 

400.000 

  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  

(2% годишње)  

4 Материјал за домаћинство и 83.333,34 Не   Јануар- Средства обезбеђује 



угоститељство.  
Средства за хигијену  

прелази 

400.000 

децембар  

2019. 
локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и Правилника 

који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  (2% годишње)  

5 Материјал за посебне намене 

Зеленило 

Алатке за одржавање дворишта 

16.666,67 

 

Не прелази 

400.000 
  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи ради стварања пријатног амбијента за рад. 

Процена вредности је извршена на основу анализе рачуна за предходну годину, рачунајући и процену 

пораста цена на тржишту. 

6 Књиге за награђивање 

ученика 

208.333,34 Не прелази 

400.000 
  Април-јун 

2019. 
Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

  

Разлог и оправданост  

набавке, начин утврђивања 

процењене вредности  

 

 

 

Набавка се спроводи ради стимулисања ученика за постизање бољег успеха и владања , а у складу са 

општим актима школе. 

Процена вредности је извршена на основу анализе успеха ученика и рачуна за предходну годину. 

7 Административна опрема  
Компијутери 

Штампачи 

Пројектор 

 

41.666,67 Не прелази 

400.000 
  Март-

децембар 

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о основама система 

образовања и васпитања и Правилника који регулишу школско законодавство. 

Процена вредности је извршена на основу рачуна за предходну годину , рачунајући и процену пораста цена 

на тржишту. 

8 Нематеријална имовина 

Књиге за библиотеку 
 Не прелази 

400.000 
  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 



 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи ради повећања доступности лектире и друге стручне литературе. 

Процена  вредности је извршена на основу анализе рачуна за предходну годину. 

9 Материјал за текуће 

поправке и одржавање 

зграде  

Електро, водоводни, фарбе 

и други материјал 

333.333,34 

 

Не прелази 

400.000 
  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и Правилника 

који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  (2% годишње)  

10 Материјал за поправке и одржавање 

опреме 

Школски 

намештеј 
Врата 

Делови за клупе 

и столице 

166.666,67 Не прелази 

400.000 
  Јануар-

децембар  

2019. 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  

(2% годишње)  

III УКУПНО 

радови 

416.666,68 

 

      

 

1 
 

Текуће поправке и 

одржавање зграде 

 

333.333,34 

 

Не прелази 

400.000 

   

Јануар-децембар  

2019. 

 

Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  



 (2% годишње)  

2 Капитално одржавање 

зграде 

83.333,34 

 

Не прелази 

400.000 
  Јануар-децембар  

2019. 
Средства обезбеђује 

локална самоуправа 

 Разлог и оправданост набавке, 

начин утврђивања процењене 

вредности  

 

 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности  прописаних Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилника који регулишу школско законодавство. 

 

У процену вредности пошло се од  анализа цена рачуна за предходну годину, рачунајући и процену пораста цена на тржишту  

(2% годишње)  

 


