
План јавних набавки за 2014. годину 
Основна школа"Рајак Павићевић"

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки 30.01.2014

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

4.946.530

са ПДВ-ом

2014 4.946.530

добра 3.606.530

1.1.1 2
2014

4
2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2014

набавка намирница неопходних за разноврсно припремање оброка(доручка,ужине за све ученике опредељење за исхрану у ђачкој кухињи и ручак 
за ученике у продуженом боравку).
Истраживањем тржишта према спецификацији потребних намирница а у складу са бројем опредељених ученика за исхрану у претходној години
интерни број поступка: 1/14; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

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

2.994.530

По годинама: 
2014-2.994.530

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

4268233.000.000 3.600.000

1.1.2 3
2014

5
2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2014

Ради обезбеђења оптималних услова за рад школе у зимском периоду у издвојеним одељењима Пилица,Пепељ,Црвица и Јасиковице
На бази испитивања тржишта кретањацена огревног дрвета(буква) и утврђене потребне количине из ранијих година и одобрених средстава за ову 
набавку
интерни број поступка: 2/14; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка огревног дрвета за грејање школа у 
Издвојеним одељењима
612.000

По годинама: 
2014-612.000

Набавка огревног дрвета за грејање школа у 
Издвојеним одељењима

421223612.000 673.000

услуге 1.340.000

1.2.1 2
2014

3
2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2014

Редовна испорука електричне енегије за несметано одвијање процеса рада
На основу анализе из претходне године
интерни број поступка: У01/14; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге испоруке електричне енергије1.340.000

По годинама: 
2014-1.340.000

Услуге испоруке електричне енергије 4212111.340.000 1.608.000
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Место и датум: М.П.

Драган Ресимић

Овлашћено лице:

Јела Јањић

Одговорно лице:
_______________________________
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