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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ''РАЈКО БОСНИЋ'', Буково-Неготин 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни 
број 

Предмет набавке 

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

Планирана средства у 
буџету/фин. плану 

(без ПДВ-а) 
Врста 

поступка 

Оквирни датум 
Напомена 

(централизација, 
претходно 

обавештење, основ 
из ЗЈН...) Износ Конто 

Покретања 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
Уговора 

 УКУПНО         

 ДОБРА         

1. 

Услуге за 
електричну 
енергију 

 2.958.333,22 421 211 Отворени 
поступак 

фебруар 
2019. 

март 
2019. 

март 2019. 
март2020. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредн. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње). 

   

2. 

Лож уље (мазут)  3.942.499,85 421 224 Отворени 
поступак 

Фебруар 
2019. 

март2019. март2019. 
март2020. 

 

Разлог и 
оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања 
процењена 
вредност 
 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности , грејања школе и дома ученика. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње). 
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3. 

Дизел гориво  785.833,34 426 412 Отворени 
поступак 

    

Разлог 
оправданости 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности, превоза деце од града до школе и назад. (превоз аутобусима). 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње). 
 

4. 

Намернице за 
припремање хране 

 5.827.914,80 426 823 Отворени 
поступак 

Фебруар 
2019. 

Април 
2019. 

Април2019. 
Април2020. 

 

Разлог и 
оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности исхрахе деце у дому ученика 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње). 
 

5. 

Потрошни 
материјал(водовод, 
канализација, 
електро и зидарски) 

 750.000,00 426911 Отворени 
поступак 

Март2019. Април 
2019. 

Април 
2019. 
Април 
2020. 

 

Разлог и оправ. наб. 
начин утврђ. проц. 
вредности 

Набавка се спроводи ради стварања бољих услова за рад и отклањања кварова.  Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из 
уговора из претходнe3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње). Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године 
 

 

Материјал на 
залихама(гасно уље 
Д-2, ђубриво, семе, 
зашт. Ср. Сточна хр. 
И репро матер. За 
пекару 

 2.550.000,00 522111 Отворени 
поступак 

Март 2019. Април 
2019. 

Април 
2019. 
Април 
2020. 

 

6. 
Разлог и оправ. наб. 
набавке; начин утв. 
процењене вредно. 
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У Неготину,                                                                                                                                                                 директор школе: 

31.01.2019.године                                                                                                                                                 Радомир Златановић 

 РАДОВИ  

1. 

Уградња соларног 
систем за 
догревање 
санитарне топле 
воде за купање у 
дому ученика 

 2.059.021,00  Отворени 
поступак 

Мај 2019. Мај 2019. Јул2019. 
Август2019. 

 

Разлог 
оправданости 
набавке; начин 
утвђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради побољшања услова живота у дому ученика , квалитетнијег и економичнијег експлоатисања услуге за 

гревања воде. 
Процена вредност утврђена је  увидом у актуелне цене различитих понуђача. 

 
         

  

 
         

  


