
План јавних набавки за 2017. годину 
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавке Техничке 
школе "Милева Марић-Ајнштајн"

6.2.2017

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

5.825.716

са ПДВ-ом

2016 3.600.000

2017 5.825.716

добра 4.315.833

1.1.1 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

ради редовног одвијања делатности
на основу количине утрошене и  цене електричне енергије у претходној години са пројекцијом поскупљења за текућу годину
интерни број поступка: ЈН -Д-03; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка добара за испоруку електричне 
енергије
1.160.833

По годинама: 
2017-1.160.833

Набавка добара за испоруку електричне 
енергије

4212111.160.833 1.393.000

1.1.2 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Јавна набавка се спроводи ради обезбеђења материјала за образовање за практичну обуку ученика
Процењена вредност вршена је на основу утрошених средстава у претходној години, а у складу са обезбеђеним средствима буџета града Новог 
Сада
интерни број поступка: ЈН-Д-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка материјала за образовање988.000

По годинама: 
2016-1.100.000

2017-988.000

Набавка материјала за образовање 426611988.000 1.000.000

1.1.3 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Настава за ученике обавља се у две школске зграде на различитим локацијама коју похађа 1732 ученика и 230 запослених
Иситивање тржишта сакупљањем података у ком процесу су утврђене реалне тржишне цене потребних добара
интерни број поступка: ЈН-Д 02; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за одржавање хигијене2.167.000

По годинама: 
2016-2.500.000

2017-2.167.000

Материјал за одржавање хигијене 42680080.499
4268002.167.000 2.518.000

услуге 1.509.883
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1.2.1 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

законска обавеза
према ценама из претходне године и броја ученика и запослених
интерни број поступка: ЈН-У-01; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге осигурања објекта и опреме, ученика, 
запослених и од ризика делатности
1.509.883

По годинама: 
2017-1.509.883

Услуге осигурања објекта и опреме, ученика, 
запослених и од ризика делатности

4215001.509.883 1.509.883

Место и датум: М.П.

Станко Матић

Овлашћено лице:

Мира Ковачевић

Одговорно лице:
_______________________________
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