
План јавних набавки за 2017. годину 
ОШ,,Жикица Јовановић Шпанац"

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2017. годину 26.01.2017
Техничка исправка број: 1 07.07.2017
Измена број: 1 07.07.2017

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

3.941.700

са ПДВ-ом

2017 3.941.700

добра 1.181.700

1.1.1 8
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Обезбеђивање готових пекарских производа за исхрану ученика
Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из претходних година , на основу цене једног оброка и броја ученика корисника школске 
ужине
интерни број поступка: 1; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка пекарских производа за ужину 
ученика
1.181.700

По годинама: 
2017-1.181.700

Набавка пекарских производа за ужину 
ученика

ОРН:
15813000    

4268211.181.700 1.300.000

услуге 700.000

1.2.1 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Планирана Годишњим планом рада школе за школску 2016/17. годину
Процена вредности утврђена је на основу анализе цена извршених услуга у претходне 3 године , броја ученика који су се изјаснили за путовање на 
екскурзије и провере цена на тржишту за путовање ученика на релацијама планираним програмом екскурзије
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Екскурзија ученика од 1. до 6. разреда у 
школској 2016/17. години
406.180

1.. Екскурзија ученика 1. и 2. разреда106.180

2.. Екскурзија ученика 3. и 4. разреда150.000

3.. Екскурзија ученика 5. и 6. разреда150.000

По годинама: 
2017-406.180

Екскурзија ученика од 1. до 6. разреда у 
школској 2016/17. години
1.. Екскурзија ученика 1. и 2. разреда
2.. Екскурзија ученика 3. и 4. разреда

3.. Екскурзија ученика 5. и 6. разреда

423911106.180 106.180
423911150.000 150.000

423911150.000 150.000
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1.2.2 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Планирана Годишњим планом рада школе
Процена вредности утврђена је на основу анализе цена извршених услуга у претходне 3 године , броја ученика који су се изјаснили за путовање на 
екскурзије и провере цена на тржишту за путовање ученика на релацијама планираним програмом екскурзије
интерни број поступка: 2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Екскурзија ученика седмог и осмог разреда у 
школској 2017/18. години
293.820

По годинама: 
2017-293.820

Екскурзија ученика седмог и осмог разреда у 
школској 2017/18. години

423911293.820 293.820

радови 2.060.000

1.3.1 7
2017

8
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Због старог и неефикасног постојећег система централног грејања потребно је извршити реконструкцију система централног грејања уградњом 
новог котла, димњака и замену топловода.
На основу предмера и предрачуна
интерни број поступка: 1; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 07.07.2017; план: План набавки за 2017. годину од 26.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом буџета Општине Крупањ школа је добила додатна средства за реконструкцију грејања

Измена број: 1; усвојена: 07.07.2017; план: План набавки за 2017. годину од 26.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом буџета Општине Крупањ школа је добила дидатна средства за реконструкцију грејања

Реконструкција грејања2.060.000

По годинама: 
2017-2.060.000

Реконструкција грејања 5113001.643.333 1.972.000
5113002.060.000 2.472.000

Место и датум: М.П.
Овлашћено лице:

Зоран Алексић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 07.07.2017; план: План набавки за 2017. годину од 26.01.2017
Ребалансом буџета Општине Крупањ школа је добила додатна средства за реконструкцију грејања

Измена број: 1; усвојена: 07.07.2017; план: План набавки за 2017. годину од 26.01.2017
Ребалансом буџета Општине Крупањ школа је добила дидатна средства за реконструкцију грејања
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