
План јавних набавки за 2020. годину 
ОШ "Лаза Костић"

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки 29.1.2020.

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

3.960.005

са ПДВ-ом

2020 3.960.005

добра 3.232.500

1.1.1 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

Набавка струје за 2020 годину, ради функционисања школе
Путем телефонаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка електричне енергије825.000

По годинама: 
2020-825.000

Набавка електричне енергије 421211825.000 990.000

1.1.2 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

Набавка хране за дечије ужине
На основу параметара датих од Градске управеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Предмет јавне набавке мале вредности  је 
набавка добара- хране и пића за школску 
кухињу

2.324.167

По годинама: 
2020-2.324.167

Предмет јавне набавке мале вредности  је 
набавка добара- хране и пића за школску 
кухињу

4268201.824.167 2.189.000
426820500.000 600.000

1.1.3 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: заједно са другим наручиоцем; набавку спроводи: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице; образложење централизоване набавке: Спровођењем једне јавне набавке обезбеђује се да све образовне 
установе добију интерактивне табле са пројектором истог квалитета и намене; 

Остале напомене:

Набавка интерактивних табли са пројектором83.333

По годинама: 
2020-83.333

Набавка интерактивних табли са пројектором 512683.333 100.000

услуге 727.505

1.2.1 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Нормално функционисање установе
На основу упутства Градске управе за образовање Нови СадНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Трошкови осигурања школе, запослених и 
ученика
727.505

По годинама: 
2020-727.505

Трошкови осигурања школе, запослених и 
ученика

421511380.000 400.000
421521236.000 236.000

421523111.505 117.374

Страна 1 од 2Датум штампе: 29.1.2020. Апликација Управе за јавне набавке 



Место и датум:
М.П.

Славица Грлић

Овлашћено лице:

Славица Грлић

Одговорно лице:
_______________________________
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