
План јавних набавки за 2019. годину 
ОШ,,Жикица Јовановић Шпанац"

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки  за 2019. годину 18.1.2019
Измена број: 1 19.4.2019

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

1.525.200

са ПДВ-ом

2019 1.525.200

услуге 700.000

1.2.1 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

Планирана Годишњим планом рада школе
Процењена вредност утврђена на основу анализе цена извршених услуга у претходне три 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. разреда406.180
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: 
2019-406.180

Екскурзија ученика од 1. до 6. разреда
1.. Екскурзија ученика 1. и 2. разреда

2.. Екскурзија ученика 3. и 4. разреда
3.. Екскурзија  ученика 5. и 6. разреда

423911-П1.106.180 106.180
423911-П2.150.000 150.000

423911-П3.150.000 150.000

1.2.2 9
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Екскурзија ученика 7.и 8.разреда293.820

По годинама: 
2019-293.820

Екскурзија ученика 7.и 8.разреда 423911293.820 293.820

радови 825.200
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1.3.1 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

У допису Министарства просвете,науке и технолошког развоја број:451-02-01117/2019-17 од 22.03.2019. године Основној школи ,,Жикица 
Јовановић Шпанац" Бела Црква одобрена су средства за реализацију пројекта  Замена постојеће столарије новом од ПВЦ материјала на школском
 објекту ИО Завлака.
Предмер и предрачун радова
интерни број поступка: 3; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 19.4.2019; план: План набавки  за 2019. годину од 18.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: У допису Министарства просвете,науке и технолошког развоја број:451-02-01117/2019-17 од 22.03.2019. године Основној школи ,,Жикица Јовановић Шпанац" Бела Црква 
одобрена су средства за реализацију пројекта  Замена постојеће столарије новом од ПВЦ материјала на школском објекту ИО Завлака.

Замена постојеће столарије новом од ПВЦ 
материјала на школском објекту ИО Завлака
825.200

1

По годинама: 
2019-825.200

Замена постојеће столарије новом од ПВЦ 
материјала на школском објекту ИО Завлака
1

511323825.200 990.240

Место и датум: М.П.
Овлашћено лице:

Зоран Алексић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 19.4.2019; план: План набавки  за 2019. годину од 18.1.2019
У допису Министарства просвете,науке и технолошког развоја број:451-02-01117/2019-17 од 22.03.2019. године Основној школи ,,Жикица Јовановић Шпанац" Бела Црква одобрена су средства за 
реализацију пројекта  Замена постојеће столарије новом од ПВЦ материјала на школском објекту ИО Завлака.
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