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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                                                                                                                             

(у 000) 

Р. 

бр. 
Предмет набавке/ОРН 

Процењена 

вредност 

Планирана средства у 

финансијском плану Врста 

поступка 

Оквирни датум Напомена 

(централизација, 

претходно обавештење, 

основ из ЗЈН...) 

Покретање 

поступка 

Закључење 

уговора 

Извршење 

уговора Износ  Конто  

1. 

Електрична енергија 

ОРН 09310000 

10.000 

(без ПДВ) 

12.000 

(са ПДВ) 
4212112 

Отворени 

поступак 
/ / / 

Ова набавка ће се 

спроводити централиз., 

преко тела за централиз. 

ЈН у складу са Уредбом 

Владе РС 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности. 

Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и 

процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

 

2. 

Гас  

ОРН 09121200 

10.000 

(без ПДВ) 

12.000 

(са ПДВ) 
4212212 

Отворени 

поступак 

Фебруар 

2016. 

Мај 

 2016. 

Мај 

 2017. 
Према члану 32. ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности. 

Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и 

процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

3. 

Услуге комуникација – 

фиксна телефонија, 

интернет и достава 

1.558 

 (без ПДВ) 

1.870 

(са ПДВ) 
421411 ЈНМВ 

Март 

 2016.  

Април 

2016. 

Април 

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. и члану 50. ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности. 

Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и 

процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

4. 

Трошкови осигурања 

ОРН 66510000 

2.095 

 (без ПДВ) 

2.200 

(са ПДВ) 
421500 

Отворени 

поступак 

Мај 

2016.  

Јул 

 2016. 

Јул 

 2019. 

Према члану 32. ЗЈН и 

члану 50. ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности. 

Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и 

процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 
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5. 

Компјутерске услуге  

ОРН 72267000 

2.040 

 (без ПДВ) 

2.256 

(са ПДВ) 
4232122 ЈНМВ 

Децембар 

2015. 

Јануар 

2016. 

Децембар 

2016. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности прописаних законом 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста 

цена на тржишту (2% годишње) 

6. 

Остале опште услуге – 

трошкови прања веша 

2.333 

(без ПДВ) 

2.800  

(са ПДВ) 
423611 ЈНМВ 

Децембар 

2015. 

Јануар 

2016. 

Децембар 

2016. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности прописаних законом 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста 

цена на тржишту (2% годишње) 

7. 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката-зидарски, 

столарски,молерски 

радови, ел. инсталаци. 

1.692 

 (без ПДВ) 

2.030 

 (са ПДВ) 
425100 ЈНМВ 

Фебруар 

2016. 

Март 

 2016. 

Октобар 

2016. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом као и унапређење квалитета рада Дома 

здравља „Краљево“. Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко 

интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

8. 

Услуге одржавања и 

регистрација возила 

ОРН 50110000 

6.250 

 (без ПДВ) 

7.500 

 (са ПДВ) 

4252112 

/4821312 

/4822112 

Отворени 

поступак 

Јул  

2016. 

Септембар 

 2016. 

Септембар 

 2017. 

Према члану 32. ЗЈН и 

члану 50. ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена планираних услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне три године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

9 

Трошкови одржавања 

лифтова 

ОРН 50750000 

162 

(без ПДВ) 

195 

(са ПДВ) 
4252122 ЈНМВ 

Септембар 

2016. 

Септембар 

2016. 

Септембар 

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

10. 
Трошкови одржавања 

компјутера и 

379 

(без ПДВ) 

455 

(са ПДВ) 
4252222 ЈНМВ 

Јул 

2016. 

Јул 

2016. 

Јул 

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 
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биротехничке опреме 

ОРН 50312000 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

11. 

Тр. услуга одржавања 

опреме ОРН 50400000 

500 

 (без ПДВ) 

600  

(са ПДВ) 
4252912 ЈНМВ 

Мај 

2016. 

Јун 

 2016. 

Јун 

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

12. 

Трошкови услуга одржава-

ња опреме –стоматологија 

ОРН 50400000 

458 

 (без ПДВ) 

550 

 (са ПДВ) 
4252913 ЈНМВ 

Јун 

 2016. 

Јул 

  2016. 

Јул 

 2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

13. 

Трошкови услуга – 

процена ризика 

167 

(без ПДВ) 

200 

(са ПДВ) 
42525121 ЈНМВ 

Фебруар 

2016. 

Март  

2016. 

Март 

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену 

пораста цена на тржишту (2% годишње) 

14. 

Административни 

материјал 

ОРН 30192000 

833 

 (без ПДВ) 

1.000 

 (са ПДВ) 
4261112 ЈНМВ 

Јун 

 2016.  

Јул 

 2016. 

Јул 

 2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

15. 

Штампани обрасци 

ОРН 22900000 

1.500 

 (без ПДВ) 

1.800 

(са ПДВ) 
4261113 ЈНМВ 

Јун 

 2016.  

Јул 

 2016. 

Јул 

 2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1 

Разлог и оправданост Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
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набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

16. 

Заштитна одећа и обућа 

ОРН 18110000, 18800000 

3.148  

(без ПДВ) 

3.777 

 (са ПДВ) 
4261201 ЈНМВ 

Март 

2016. 

Април 

 2016. 

Април 

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и Правилником о радној одећи и обући 

Процена количина је извршена на основу анализе потреба за број лица којима по Правилнику следује радна одећа и 

обућа.Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући 

и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

17. 

Трошкови горива и 

мазива – возни парк 

ОРН 09132000,09122000 

12.708 

 (без ПДВ) 

15.250 

 (са ПДВ) 
4264112 

Отворени 

поступак 

Април 

2016.  

Јун 

 2016. 

Јун 

 2017. 

Према члану 32. ЗЈН и 

члану 50. ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

18. 

Трошкови ауто делова и 

ауто гума  

ОРН 34300000, 

09211100 

1.667 

 (без ПДВ) 

2.000 

 (са ПДВ) 
4264912 ЈНМВ 

Мај  

2016. 

Јун 

 2016. 

Јун 

 2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

19. 

Медицински и 

лабораторијски 

материјали – лекови 

ОРН 33600000 

615 

 (без ПДВ) 

676 

(са ПДВ) 
4267512 ЈНМВ 

Март  

2016. 

Април 

2016. 

Април 

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 
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20. 

Медицински и 

лабораторијски 

материјали – лекови 

ОРН 33600000 

30.486 

 (без ПДВ) 

33.534 

(са ПДВ) 
4267511 

Отворени 

поступак 
/ / / 

Ова набавка ће се 

спроводити централиз., 

преко тела за централиз. 

ЈН у складу са Уредбом 

Владе РС 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

21. 

Медицински и 

лабораторијски 

материјали – 

медицински пот. мат. 

ОРН 33140000 

12.669 

 (без ПДВ) 

15.203 

(са ПДВ) 
426700 

Отворени 

поступак 

Март 

 2016. 

Мај 

 2016. 

Мај 

 2017. 
Према члану 32. ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

22. 

Медицин. материјал – 

стоматолошки мат. 

ОРН 33130000 

2.313 

 (без ПДВ) 

2.775 

(са ПДВ) 
426700 ЈНМВ 

Фебруар и 

септембар 

2016. 

Март и 

септембар 

2016. 

Март и 

септембар 

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

23. 

Материјали за 

одржавање хигијене  

ОРН 39800000,19640000 

1.465 

 (без ПДВ) 

1.758 

(са ПДВ) 
4268112 ЈНМВ 

Децембар 

2015. 

Јануар 

2016. 

Децембар2

016. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

24. 
Материјал за посебне 

намене - технички мат. 

3.264 

 (без ПДВ) 

3.917 

 (са ПДВ) 
426900 ЈНМВ 

Фебруар 

2016. 

Март  

2016. 

Март 

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 
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ОРН 31000000,44100000 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

25. 

Административна опрема 63 

(без ПДВ) 

75 

 (са ПДВ) 
512200 ЈНМВ 

Септембар 

2016. 

Октобар  

2016. 

Октобар  

2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада. 

Процена количина ће бити утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

26. 

Медицинска и 

лабораторијска опрема 

4.125 

 (без ПДВ) 

4.950 

(са ПДВ) 
512500 ЈНМВ 

Април  

2016. 

Мај 

 2016. 

Мај 

 2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада. 

Процена количина ће бити утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

27. 

Медицинска и 

лабораторијска опрема 

996 

 (без ПДВ) 

1.195 

(са ПДВ) 
512500 

Отворени 

поступак 
Август 2016. 

Септембар 

 2016. 

Септембар 

 2017. 
Према члану 32. ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада а на основу потписаног Уговора о регулисању права и обавеза са 

Владом Републике Србије заводни број 11 – 168 од 06.07.2016. године. 

Процена количина је утврђена на основу израђеног предрачуна. 

Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и 

процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

28. 

Материјали за очување 

животне средине и науку 

– материјал за одлагање 

медицинског отпада 

243 

 (без ПДВ) 

292 

(са ПДВ) 
426591 ЈНМВ 

Децембар 

2015. 

Јануар 

2016. 

Децембар 

2016. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 

различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

29. 

 

Медицинске услуге – 

трошкови стерилизације 

417 

(без ПДВ) 

500  

(са ПДВ) 
424311 ЈНМВ 

Децембар 

2015. 

Јануар 

 2016. 

Децембар 

2016. 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 
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 Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности прописаних законом 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста 

цена на тржишту (2% годишње) 

УКУПНО: 114.146  без ПДВ – а, односно 133.358 са ПДВ – ом                                                                                    у хиљадама динара 

 

 

 

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

(у 000) 

Р. 

бр. 
Предмет набавке/ОРН 

Процењена 

вредност 

Планирана средства у 

финансијском плану Основ за 

изузеће 

Оквирни датум Напомена 

(централизација, 

претходно 

обавештење, основ из 

ЗЈН...) 

Покретање 

поступка 

Закључење 

уговора 

Извршење 

уговора Износ  Конто  

1. 

Централно грејање 

OРН 09323000 

3.753 

 (без ПДВ) 

4.503 

(са ПДВ) 
4212252 

Члан 

7.став1. 

тачка 1. 

/ / / / 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Ради обављања редовних активности. 

Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Топлане, рачунајући и процену пораста цена на 

тржишту (2% годишње) 

2. 

Трошкови воде 

 ОРН 65000000 

8.011 

 (без ПДВ) 

8.812 

(са ПДВ) 
4213112 

Члан 

7.став1. 

тачка 1. 

/ / / / 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Ради обављања редовних активности. 

Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Водовода, рачунајући и процену пораста цена на 

тржишту (2% годишње) 

3. 

Комуналне услуге  

ОРН 65000000 

429 

(без ПДВ) 

472 

(са ПДВ) 
4213242 

Члан 

7.став1. 

тачка 1. 

/ / / / 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Ради обављања редовних активности. 

Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Чистоће, рачунајући и процену пораста цена на 

тржишту (2% годишње) 
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4. 

Закуп имовине и опреме 
2.527 

(без ПДВ) 

3.033 

(са ПДВ) 
4216112 / / / / 

Према члану 39. ЗЈН 

став 1. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности. 

Процена вредности је тада утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, рачунајући и процену 

пораста цена на тржишту (2% годишње) 

5- 

Услуге информисања 

- Објављивање огласа у 

„Сл. гласнику РС“ 

43 

 (без ПДВ) 

52 

(са ПДВ) 
423400 

Члан 

7.став1. 

тачка 1. 

/ / / / 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 

Процена планираних трошкова је извршена на основу анализе остварених услуга из претходне године. 

6. 

 

Трошкови репрезентације 42 

 (без ПДВ) 

50 

 (са ПДВ) 

423700 Члан 39. 

став 2 
/ / / / 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обезбеђења кафе и сокова ради послужења пословних сарадника 

Процена планираних трошкова је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета рачунајући 

и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

7. 

Трошкови медицинских 

услуга 

150 

(без ПДВ) 

150 

(са ПДВ) 
424300 

Члан 7. став1. 

тачка 1. 
/ / / / 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Ради обављања редовних активности. 

Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Завода за јавно здравље, рачунајући и процену пораста 

цена на тржишту (2% годишње) 

8. 

Мат. за образовање и 

усавршавање запослених-

Цекос, Прив.саветник, Сл. 

гласник и сл. 

417 

 (без ПДВ) 

500 

(са ПДВ) 
426300 

Члан 39. 

став 2 
/ / / / 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-

вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена количина је извршена на 

основу анализе потрошње претходне године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из 

претходнe године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

УКУПНО: 15.372 без ПДВ – а, односно 17.572 са ПДВ – ом                                                                                     у хиљадама динара 

 


