
План јавних набавки за 2016. годину 
Основна школа"Рајак Павићевић"

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2016 године 11.02.2016
Измена број: 02-116/2 23.05.2016

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

9.819.862

са ПДВ-ом

2016 8.866.863

2017 952.999

добра 3.358.000

1.1.1 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

интерни број поступка: Д-1/16; Остале напомене:

Набавка животних намирница за припремање
 хране за ученике у ђачкој кухињи у матичној 
школи и издвојеним одељењу у Пилици

2.750.000

По годинама: 
2016-2.291.667

2017-458.333

Набавка животних намирница за припремање
 хране за ученике у ђачкој кухињи у матичној 
школи и издвојеним одељењу у Пилици

4268232.291.667 2.750.000

1.1.2 3
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

интерни број поступка: Д-2/16; Остале напомене:

Набавка огревног дрвета за грејање школа у 
Издвојеним одељењима
608.000

По годинама: 
2016-608.000

Набавка огревног дрвета за грејање школа у 
Издвојеним одељењима

421223608.000 668.800

услуге 1.483.333

1.2.1 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2017

интерни број поступка: У-01/16; Остале напомене:

Услуге испоруке електричне енергије1.483.333

По годинама: 
2016-988.667

2017-494.666

Услуге испоруке електричне енергије 421211988.667 1.186.666

радови 4.978.529
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1.3.1 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2016

интерни број поступка: Р-1/16; тип набавке: резервисана набавка; Остале напомене:

Измена број: 02-116/2; усвојена: 23.05.2016; план: План јавних набавки за 2016 године од 11.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства, накнадно, после усвајања Плана јавних набавки за 2016.годину,одобрена  од стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја у оквиру Програма -
инвестиционо одржавање школских објеката и санација енергетских губитака уз подршку локалне самоуправе у износу од 4.978.529,00 динара ,без ПДВ-а.

Резервисана јавна набавка - Реконструкција 
, инвестиционо одржавање и санација 
енергетских губитака објеката ,зграде 
основног образовања (стара и нова школа) у 
ИО Пилица

4.978.529

По годинама: 
2016-4.978.529

Резервисана јавна набавка - Реконструкција 
, инвестиционо одржавање и санација 
енергетских губитака објеката ,зграде 
основног образовања (стара и нова школа) у 
ИО Пилица

ОРН:
45400000    

511323812.500 975.000
5113234.166.665 5.000.000

Место и датум: М.П.

Драган Ресимић

Овлашћено лице:

Јела Јањић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 02-116/2; усвојена: 23.05.2016; план: План јавних набавки за 2016 године од 11.02.2016
Средства, накнадно, после усвајања Плана јавних набавки за 2016.годину,одобрена  од стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја у оквиру Програма -инвестиционо одржавање 
школских објеката и санација енергетских губитака уз подршку локалне самоуправе у износу од 4.978.529,00 динара ,без ПДВ-а.
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