
План јавних набавки за 2017. годину 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2017. годину 10/02/2017
Измена број: 1 10/03/2017
Техничка исправка број: 2 01/09/2017
Измена број: 2 01/09/2017

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

2,425,869,749

са ПДВ-ом

2017 2,256,852,314

2018 68,205,840

2019 61,097,200

добра 776,266,558

1.1.1 5
2017

8
2017

отворени 
поступак

9
2017

Набавке бесплатних уџбеника за основну школу имају за циљ повећање квалитета образовања и оспособљавање у складу са новим захтевима 
друштва заснованог на знању и модернизацији наставног процеса и процеса учења, као и обезбеђивање лакше досупности система образовања и 
повећања компетенција, а у складу са принципима доживотног учења.

Разлог и оправданост набавке:

Набавка уџбеника и других уџбеничких 
јединица за ученике основног образовања и 
васпитања.

545,454,545

По годинама: 
2017-545,454,545

Набавка уџбеника и других уџбеничких 
јединица за ученике основног образовања и 
васпитања.

ОРН:
22112000    

4266/01/40001/9
10

545,454,545 600,000,000

1.1.2 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Износ од 1.000.000 без ПДВ-а планиран за 2017. годину исказан у Плану јавних набавки за 2016. годину и обухваћен ЦЈН за 2017. годину.
Редовно обављање делатности.
На основу анализе тржишта и потрошње електричне енергије у претходном периоду.

тип набавке: оквирни споразум,централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Електрична енергија за потребе школске 
управе
1,000,000

По годинама: 
2017-1,000,000

2018-1,000,000

Електрична енергија за потребе школске 
управе

ОРН:
09310000    

4212/01/0004/98
0

1,000,000 1,200,000
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1.1.3 9
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Посебни колективни уговор за државне органе.
На основу анализе тржишта, броја деце запослених и неопорезивог износа који се одређује законом којим се уређује порез на доходак грађана.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Поклони за децу запослених1,248,333

По годинама: 
2017-1,248,333

Поклони за децу запослених

ОРН:
18530000    

4131/01/0001/98
0

300,000 360,000

4131/01/0002/98
0

367,500 441,000

4131/01/0003/98
0

166,667 200,000

4131/01/0004/98
0

247,500 297,000

4131/01/0007/14
0

166,667 200,000

1.1.4 9
2017

10
2017

отворени 
поступак

11
2017

Редовно обављање делатности.
На основу анализе тржишта и потреба министарства

тип набавке: оквирни споразум,централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка путничких возила22,000,000

По годинама: 
2017-22,000,000

Набавка путничких возила

ОРН:
34110000    

5121/01/0002/98
0

2,500,000 3,000,000

5121/01/0003/98
0

3,333,333 4,000,000

1.1.5 5
2017

9
2017

отворени 
поступак

10
2017

Редовно обављање делатности.
На основу анализе тржишта и на основу потреба министарства.

тип набавке: оквирни споразум,централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка рачунарске опреме8,226,000

По годинама: 
2017-4,113,000

2018-4,113,000

Набавка рачунарске опреме

ОРН:
30200000    

5122/01/0001/98
0

1,166,667 1,400,000

5122/01/0002/98
0

708,333 850,000

5122/01/0003/98
0

375,000 450,000

5122/01/0004/98
0

1,750,000 2,100,000

5122/01/0007/14
0

113,000 135,600
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1.1.6 6
2017

9
2017

отворени 
поступак

11
2018

Редовно обављање делатности.
На основу потреба министарства, просечне потрошње у претходном периоду и на основу анализе тржишта.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 10/03/2017; план: План набавки за 2017. годину од 2/10/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком исправком је извршена корекција у делу ''оправданост набавке'' додавањем текста о оправданости набавке, који претходно није био наведен.

Набавка горива и мазива16,999,680

По годинама: 
2017-1,416,640

2018-8,499,840

2019-7,083,200

Набавка горива и мазива

ОРН:
09100000    

4264/01/0001/98
0

333,333 400,000

4264/01/0002/98
0

500,000 600,000

4264/01/0003/98
0

291,667 350,000

4264/01/0004/98
0

250,000 300,000

4264/01/0007/14
0

41,640 49,968

1.1.7 6
2017

8
2017

отворени 
поступак

4
2018

Редовно обављање делатности.
На основу анализе тржишта и на основу потреба министарства утврђениих према врсти и броју штампача.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 10/03/2017; план: План набавки за 2017. годину од 2/10/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком исправком је извршена корекција на контима  додавањем новог конта за потребе дела науке, програм 0201, програмска активност 0007, функција 140, 
економска класификација 4269.

Набавка тонера2,316,000

По годинама: 
2017-579,000

2018-1,158,000

2019-579,000

Набавка тонера

ОРН:
30125110    

4261/01/0001/98
0

200,000 250,000

4261/01/0002/98
0

12,000 150,000

4261/01/0003/98
0

37,333 44,800

4261/01/0004/98
0

200,000 250,000

4269/01/0007/14
0

83,333 100,000

4261/01/0002/98
0

-12,000 -150,000

4261/01/0002/98
0

125,000 150,000

4261/01/0001/98
0

-200,000 -250,000

4261/01/0004/98
0

-200,000 -250,000

4261/01/0001/98
0

166,667 200,000

4261/01/0004/98
0

166,667 200,000

Страна 3 од 14Датум штампе: 06/09/2017 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.8 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Редовно обављање делатности.
На основу возила у поседу и на основу анализе тржишта.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 10/03/2017; план: План набавки за 2017. годину од 2/10/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Извршена је корекција процењене вредности у делу ''по годинама''  у циљу усклађивања са процењеном вредношћу јавне набавке.

Набавка пнеуматика за службена возила 
министарства.
858,333

По годинама: 
2017-858,333

Набавка пнеуматика за службена возила 
министарства.

ОРН:
34351100    

4264/01/0001/98
0

250,000 300,000

4264/01/0002/98
0

250,000 300,000

4264/01/0003/98
0

100,000 120,000

4264/01/0004/98
0

208,333 250,000

4264/01/0007/14
0

50,000 60,000

1.1.9 4
2017

5
2017

отворени 
поступак

6
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа ученичког  стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опремање намештајем Дом учененика 
средњих школа у Чачку
17,500,000

По годинама: 
2017-17,500,000

Опремање намештајем Дом учененика 
средњих школа у Чачку

ОРН:
39100000    

5126/11/0002/96
0

17,500,000 21,000,000

1.1.10 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа ученичког  стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опремање кухиње и вешераја Дома ученика 
средњих школа у Чачку
10,605,000

По годинама: 
2017-10,605

Опремање кухиње и вешераја Дома ученика 
средњих школа у Чачку

ОРН:
39141000    

5126/11/0002/96
0

10,605,000 12,726,000

1.1.11 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа ученичког  стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опремање намештајем Дом ученика 
средњих школа у Трестенику
18,600,000

По годинама: 
2017-18,600,000

Опремање намештајем Дом ученика 
средњих школа у Трестенику

ОРН:
39100000    

5126/11/0002/96
0

18,600,000 22,320,000

1.1.12 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа ученичког  стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опремање кухиње и вешераја Дома ученика 
срењих школа у Трстенику
12,000,000

По годинама: 
2017-12,000,000

Опремање кухиње и вешераја Дома ученика 
срењих школа у Трстенику

ОРН:
39141000    

5126/11/0002/96
0

12,000,000 14,400,000
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1.1.13 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа ученичког  стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Друга фаза опремања намештајем Дома 
ученика пољопривредне школе у Свилајнцу
7,000,000

По годинама: 
2017-7,000,000

Друга фаза опремања намештајем Дома 
ученика пољопривредне школе у Свилајнцу

ОРН:
39100000    

5126/11/0002/96
0

7,000,000 8,400,000

1.1.14 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа ученичког  стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опремање намештајем Дома ученика 
средњих школа у Крагујевцу
16,000,000

По годинама: 
2017-16,000,000

Опремање намештајем Дома ученика 
средњих школа у Крагујевцу

ОРН:
39100000    

5126/11/0002/96
0

16,000,000 19,200,000

1.1.15 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа студентског  стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Прва фаза опремања намештајем 
Студентског центра у Ужицу
18,300,000

По годинама: 
2017-18,300,000

Прва фаза опремања намештајем 
Студентског центра у Ужицу

ОРН:
39100000    

5126/11/0005/96
0

18,300,000 21,960,000

1.1.16 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа студентског стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опремање кухиње Студентског центра у 
Ужицу
18,500,000

По годинама: 
2017-18,500,000

Опремање кухиње Студентског центра у 
Ужицу

ОРН:
39141000    

5126/11/0005/96
0

18,500,000 22,000,000

1.1.17 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа студентског стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Прва фаза опремања кухиње Студентског 
одмаралишта на Палићу
18,600,000

По годинама: 
2017-18,600,000

Прва фаза опремања кухиње Студентског 
одмаралишта на Палићу

ОРН:
39141000    

5116/11/0005/96
0

18,600,000 22,320,000

1.1.18 3
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

Прва фаза опремања намештајем 
Студентског одмаралишта на Палићу
18,600,000

По годинама: 
2017-18,600,000

Прва фаза опремања намештајем 
Студентског одмаралишта на Палићу

ОРН:
39100000    

5126/11/0005/96
0

18,600,000 22,320,000

Страна 5 од 14Датум штампе: 06/09/2017 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.19 3
2017

5
2017

отворени 
поступак

5
2017

Изузето из ЦЈН по допису УЗЗПРО број 404-02-280/2017-01 од 26.01.2017. године
Подизање и обнављање хардверских капацитета МПНТР је неопходно за проширивање регистара информационог система, квалитетно и брзо 
функционисање информационог система, квалитетно и брзо функционисање информационог система и сигурност података који се скупљају, 
обађују и чувају.
анализом тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 10/03/2017; план: План набавки за 2017. годину од 2/10/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Додата је напомена у којој је наведен основ изузећа дате јавне набавке из поступка централизоване јавне набавке коју спроводи Управа за заједничке послове 
републичких органа.

Набавка хардвера за подизање хардверских 
капацитета Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја и набавка скенера за 
дигитализацију докумената великог обима 
докумената за репозиторијуме

3,292,000

По годинама: 
2017-3,292,000

Набавка хардвера за подизање хардверских 
капацитета Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја и набавка скенера за 
дигитализацију докумената великог обима 
докумената за репозиторијуме

ОРН:
48820000    

5122/01/4008/98
0

3,292,000 3,950,000

1.1.20 4
2017

5
2017

отворени 
поступак

7
2017

Изузето из ЦЈН по допису УЗЗПРО  број 404-02-451/2017-01 од 22.02.2017. године.
Увођење информатике, као обавезног предмета у основним школама, у складу са Законом о основама система образовања, Законом о 
предшколском васпитању и образовању, Законом о основном образовању и васпитању, Законом о средњем образовању и васпитању, Стратегијом 
развоја образовања до 2020, Акционим планом за спровођење програма рада Владе, Предлогом приоритетних циљева и активности свих органа 
државне управе и Служби Владе за унапређење ИТ сектора у Републици Србији.
Анализом тржишта и на основу потреба Министарства.
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 10/03/2017; план: План набавки за 2017. годину од 2/10/2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање јавне набавке у План јавних набавки за 2017. годину врши се на захтев Сектора за предшколско образовање и васпитање, а у циљу развијања дигиталне 
писмености и реализације предмета Информатика и рачунарство, као и подршке у остваривању образовно васпитног рада у целини у школама на територији Републике Србије.

Техничка исправка број: 2; усвојена: 01/09/2017; план: План набавки за 2017. годину од 10/02/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Приликом уношења јавне набавке у План јавних набавки за 2017. годину није се знало који је тип набавке. Истраживањем тржишта и према потребама Министарства 
констатовано је да је неопходно да се закључи оквирни споразум.

Набавка рачунара и рачунарске опреме у 
циљу развијања дигиталне писмености и 
реализацији предмета Информатика и 
рачунарство, као и подршке у остваривању 
образовно-васпитног рада у целини у 
школама на територији Републике Србије.

19,166,667

По годинама: 
2017-19,166,667

Набавка рачунара и рачунарске опреме у 
циљу развијања дигиталне писмености и 
реализацији предмета Информатика и 
рачунарство, као и подршке у остваривању 
образовно-васпитног рада у целини у 
школама на територији Републике Србије.

ОРН:
30230000    

5122/01/0011/98
0

19,166,667 23,000,000

услуге 436,657,966
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1.2.1 4
2017

8
2017

отворени 
поступак

9
2017

Министарство финансија даје сагласност на потписивање вишегодишњег уговора.
Закон о ученичком и студентском стандарду. Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија
На основу анализе тржишта и досадашњих исплаћених студентских и ученичких кредита и стипендијаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Техничка исправка број: 2; усвојена: 01/09/2017; план: План набавки за 2017. годину од 10/02/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Приликом израде Плана јавних набавки за 2017. годину Група за ученичке и студентске кредите и стипендије је на захтеву за планирање јавне набавке грешком унела 
погрешну економску класификацију. Уместо еконосмких класификација 472 и 621 треба да стоји економска класификација 421. Група за ученичке и студентске кредите и стипендије се 
16.06.2017. године обратила за захтевом за техничком изменом Плана јавних набавки за 2017. годину.

Пружање банкарских услуга за исплату 
ученичких и студентских кредита и 
стипендија и обављања и дела стурчних 
послова

180,720,000

По годинама: 
2017-50,200,000

2018-50,200,000

2019-50,200,000

Пружање банкарских услуга за исплату 
ученичких и студентских кредита и 
стипендија и обављања и дела стурчних 
послова

ОРН:
66110000    

6216/01/0003/96
0

14,400,000 17,280,000

4727/01/0003/96
0

35,800,000 42,960,000

6216/01/0003/96
0

-14,400,000 -17,280,000

4727/01/0003/96
0

-35,800,000 -42,960,000

4211/01/0003/96
0

8,500,000 10,200,000

4211/01/0006/96
0

33,333,333 40,000,000

1.2.2 4
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученики и стипендије (''Службени гласник РС'' 75/13)
Анализом тржишта и на основу потреба министарстваНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 10/03/2017; план: План набавки за 2017. годину од 2/10/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Извршена је измена процењене вредности  јавне набавке исправкомуочене грешке ( замењене су биле процењена вредност без ПДВ-а и процењена вредност са ПДВ-ом).

Психолошко тестирање изузетно надарених 
ученика и студената
1,600,000

По годинама: 
2017-1,600,000

Психолошко тестирање изузетно надарених 
ученика и студената

ОРН:
73110000    

4727/01/0003/96
0

1,600,000 2,000,000

1.2.3 8
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Закону о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС'' број 18/10 и 55/13)
Према броју заинтересованих студената за исхрану и према цени утврђеној Решењем министра просвете.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка исправка број: 2; усвојена: 01/09/2017; план: План набавки за 2017. годину од 10/02/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Приликом израде плана јавних набавки за 2017. годину грешком су замењене процењене вредности са и без ПДВ.

Измена број: 2; усвојена: 01/09/2017; план: План набавки за 2017. годину од 10/02/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећава се процењена вредност из разлога што је планиран већи број заинтересованих студената за исхрану у односу на претходне године.

Исхрана студената у местима где нема 
студенстих домова и ресторана- 
Аранђеловац

2,583,333

По годинама: 
2017-2,583,333

Исхрана студената у местима где нема 
студенстих домова и ресторана- 
Аранђеловац

ОРН:
55300000    

4947/01/0004/96
0

1,900,000 2,300,000

1.2.4 8
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Закону о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС'' број 18/10 и 55/13)
На основу броја заинтересованих студената и на основу цене утврђене Решењем министра просвете.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Исхрана студената у местима где нема 
студентских домова и ресторана- Ваљево
900,000

По годинама: 
2017-900,000

Исхрана студената у местима где нема 
студентских домова и ресторана- Ваљево

ОРН:
55300000    

4947/01/0004/96
0

900,000 1,100,000
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1.2.5 8
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Закону о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС'' број 18/10 и 55/13)
Према броју заинтересованих студената за исхрану и на основу цене утврђене Решењем министра просвете.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 2; усвојена: 01/09/2017; план: План набавки за 2017. годину од 10/02/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећава се процењена вредност из разлога што је планиран већи број студената заинтересованих за исхрану у односу на претходне године.

Исхрана студената у местима где нема 
студентских домова и ресторана- Пожаревац
2,666,667

По годинама: 
2017-2,666,667

Исхрана студената у местима где нема 
студентских домова и ресторана- Пожаревац

ОРН:
55300000    

4947/01/0004/96
0

2,200,000 2,700,000

1.2.6 3
2017

5
2017

отворени 
поступак

6
2017

Набавка се спроводи у циљу пружања подршке процесу наставе у средњим и основним школама на подручију АП КиМ.
Процена је извршена према броју ученика и запослених и вредности из прошле године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Превоз ученика и запослених на територији 
АП КиМ
119,100,000

По годинама: 
2017-119,100,000

Превоз ученика и запослених на територији 
АП КиМ

ОРН:
60100000    

4224/01/0007/96
0

49,900,000 49,900,000

4224/01/0008/96
0

69,200,000 69,200,000

1.2.7 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

На основу анализе тржишта  и броја запослених.Начин утврђивања процењене вредности:

Здравствени и систематски преглед 
запослених
3,238,333

По годинама: 
2017-3,238,333

Здравствени и систематски преглед 
запослених

4243/01/0001/98
0

750,000 900,000

4243/01/0002/98
0

919,167 1,103,000

4243/01/0003/98
0

387,500 465,000

4243/01/0004/98
0

833,333 1,000,000

4243/01/0007/14
0

348,333 418,000

1.2.8 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Редовно обављање делатности.
На основу потреба министарства и на основу анализе тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге превођења2,141,667

По годинама: 
2017-2,141,667

Услуге превођења

ОРН:
79530000    

79540000    

4231/01/0001/98
0

833,333 1,000,000

4231/01/0003/98
0

100,000 120,000

4231/01/0004/98
0

833,333 1,000,000

4231/01/0007/14
0

375,000 450,000
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1.2.9 4
2017

10
2017

отворени 
поступак

10
2018

Износ од 1.786.000 без ПДВ-а планиран за 2017. годину исказан у Плану јавних набавки за 2016. годину и обухваћен ЦЈН за 2016. годину,
Редовно обављање делатности.
На основу анализе тржишта и на основу потребе министарства.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуга одржавања и поправке рачунарске 
опреме- рачунара, штампача и 
комуникационе опреме

6,470,000

По годинама: 
2017-

2018-3,235,000

2019-3,235,000

Услуга одржавања и поправке рачунарске 
опреме- рачунара, штампача и 
комуникационе опреме

ОРН:
50312000    

1.2.10 2
2017

3
2017

отворени 
поступак

3
2018

Редовно обављање делатности.
На основу анализе тржишта и потреба министарства.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање софтвера и базе података за 
подршку рада аналитичара ОН и ТР за 
одсек за праћење реализације порграма и 
пројеката у области оснвоних истраживања 
и студијеско-аналитичке послове и Одсека 
за праћење реализације програма и пројекта 
у области технолошког развоја и студијско-
аналитичке послове

1,727,000

По годинама: 
2017-1,727,000

Одржавање софтвера и базе података за 
подршку рада аналитичара ОН и ТР за 
одсек за праћење реализације порграма и 
пројеката у области оснвоних истраживања 
и студијеско-аналитичке послове и Одсека 
за праћење реализације програма и пројекта 
у области технолошког развоја и студијско-
аналитичке послове

ОРН:
72267100    

4232/01/0007/14
0

1,727,000 2,072,400

1.2.11 3
2017

3
2017

отворени 
поступак

3
2018

Набавка је неопходна ради регуларног обављања делатности министарства.
На основу анализе тржишта и потреба министарства.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање финансијског софтвера 
министарства.
3,052,667

По годинама: 
2017-3,052,667

Одржавање финансијског софтвера 
министарства.

ОРН:
72267100    

4232/01/0007/14
0

761,000 913,200

4232/01/0004/98
0

2,291,667 2,750,000

1.2.12 6
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2018

Редовно обављање делатности.
На основу анализе тржишта и на основу модела возила које министарство користи.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге редовног и вандредног сервиса 
возила министарства.
2,308,333

По годинама: 
2017-2,308,333

Услуге редовног и вандредног сервиса 
возила министарства.

4252/01/0001/98
0

166,667 200,000

4252/01/0002/98
0

1,083,333 1,300,000

4252/01/0003/98
0

141,667 170,000

4252/01/0004/98
0

833,333 1,000,000

4252/01/0007/14
0

83,333 100,000
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1.2.13 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Редовно обављање делатности.
на основу анализе тржишта и потреба министарства.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Објављивање информативних огласа1,008,333

По годинама: 
2017-1,008,333

Објављивање информативних огласа

ОРН:
79341000    

4234/01/0001/98
0

166,667 200,000

4234/01/0004/98
0

333,333 400,000

4234/01/0007/14
0

508,333 610,000
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1.2.14 7
2017

9
2017

отворени 
поступак

9
2018

Набавка је неопходна зарад редовног обављања делатности министарства.
На основу анализе тржишта и на основу потреба министарстваНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 10/03/2017; план: План набавки за 2017. годину од 2/10/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком исправком извршена је корекција на контима, где се претходно два извора финансирања била обједињена под један, те су наведена конта исправљена и 
раздвојена по изворима финансирања.

Услуга организације скупова, семинара, 
саветовања, конференција и организовање 
смештаја и превоза у земљи и иностранству

28,554,133

По годинама: 
2017-28,554,133

Услуга организације скупова, семинара, 
саветовања, конференција и организовање 
смештаја и превоза у земљи и иностранству

ОРН:
63515000    
63516000    

4221/01/0001/98
0

500,000 600,000

4222/01/0001/98
0

666,667 800,000

4242/01/0001/98
0

166,667 200,000

4221/01/0002/98
0

500,000 600,000

4242/01/0002/98
0

2,466,667 2,960,000

4221/01/0003/98
0

2,250,000 2,700,000

4222/01/0003/98
0

416,667 500,000

4242/01/0003/98
0

805,000 966,000

4221/01/0004/98
0

833,333 1,000,000

4222/01/0004/98
0

2,083,333 2,500,000

4242/01/0004/98
0

2,864,167 3,437,000

4221/01/0007/14
0

833,333 1,000,000

4222/01/0007/14
0

6,666,667 8,000,000

4222/06/0012/98
0

400,800 501,000

4242/06/0012/98
0

6,400,000 8,000,000

4242/01/4008/98
0

700,833 841,000

4221/01/0007/14
0

-833,333 -1,000,000

4222/01/0007/14
0

-6,666,667 -8,000,000

4221/01/0007/14
0

500,000 600,000

4222/01/0007/14
0

2,916,667 3,500,000

4221/01/0007/14
0

333,333 400,000

4222/01/0007/14
0

3,750,000 4,500,000
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1.2.15 2
2017

2
2017

отворени 
поступак

4
2017

Набавка компјутерских услуга има за циљ да обезбеди јединствену базу података о успеху ученика основне школе у току стицања образовања и 
успеху на републичким такмичењима(осми разред),  као и оствареним резултатима на завршном испиту на крају основношколског образовања  у 
складу са законом, а све у циљу, с једне стране обезбеђивања праведног рангирања и уписа ученика у средњу школу и с друге стране, 
обезбеђивање квалитетне повратне информације школама о остварености прописаних стандарда образовања и укупног квалитета рада школе
Вредност је процењена у односу на средства утрошена за компјутерске услуге за спровођење полагања завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања за школску 2015/2016. годину и упис ученика у средњу школу за школску 2016/2017. годину

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Компјутерске услуге за спровођење 
полагања завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања за школску 
2016/2017. годину и упис ученика у средњу 
школу за школску 2017/2018. годину

5,000,000

По годинама: 
2017-5,000,000

Компјутерске услуге за спровођење 
полагања завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања за школску 
2016/2017. годину и упис ученика у средњу 
школу за школску 2017/2018. годину

ОРН:
72610000    

4242/01/0014/98
0

5,000,000 6,000,000

1.2.16 3
2017

5
2017

отворени 
поступак

8
2017

Набавка има за циљ да обезбеди штампање тестова за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 
2016/2017. годину и то за предмете: српски језик, математику и комбиновани тест (више предмета), као и паковање истих и обезбеђивање 
безбедоносних процедура у систему до доставе крајњем кориснику (школи, ученику).
Вредност је процењена у односу на средства утрошена за штампање тестова при спровођењу полагања завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања за школску 2015/2016. годину.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Штампање тестова за полагање завршног 
испита на крају основног образовања и 
васпитања за школску 2016/2017. годину и 
то: српски језик,математика и комбиновани 
тест ; паковање тестова у сигурносне кесе 
од по 5 и 20 примерка; обезбеђење 
безбедоносних процедура у систему до 
доставе крајњем кориснику (школи, ученику)

4,000,000

По годинама: 
2017-4,000,000

Штампање тестова за полагање завршног 
испита на крају основног образовања и 
васпитања за школску 2016/2017. годину и 
то: српски језик,математика и комбиновани 
тест ; паковање тестова у сигурносне кесе 
од по 5 и 20 примерка; обезбеђење 
безбедоносних процедура у систему до 
доставе крајњем кориснику (школи, ученику)

ОРН:
79000000    

1.2.17 3
2017

6
2017

отворени 
поступак

9
2018

Активност на Пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа студентског стандарда.
На основу тржишних цена и броја пројекатаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Планирање и праћење пројеката и пројектне 
документације за установе студнетског 
стандарда

41,707,500

По годинама: 
2017-41,707,500

Планирање и праћење пројеката и пројектне 
документације за установе студнетског 
стандарда

5114/11/0005/96
0

41,707,500 50,049,000

1.2.18 3
2017

6
2017

отворени 
поступак

9
2018

Активност на Пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа студентског стандарда.
На основу тржишних цена и броја пројекатаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Планирање и праћење пројеката и пројектне 
документације за установе ученичког  
стандарда

29,880,000

По годинама: 
2017-29,880,000

Планирање и праћење пројеката и пројектне 
документације за установе ученичког  
стандарда

5114/11/0002/96
0

29,880,000 35,856,000

радови 1,212,945,225
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1.3.1 3
2017

6
2017

отворени 
поступак

6
2018

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа студентског стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Студнетско одмаралиште на Палићу, 
реконструкција, изградња и доградња 
централне кухиње са рестораном и 
павиљона, трећа фаза.

475,000,000

По годинама: 
2017-475,000,000

Студнетско одмаралиште на Палићу, 
реконструкција, изградња и доградња 
централне кухиње са рестораном и 
павиљона, трећа фаза.

ОРН:
45000000    

5112/11/0005/96
0

475,000,000 570,000,000

1.3.2 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

4
2018

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа студентског стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 10/03/2017; план: План набавки за 2017. годину од 2/10/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Исправљена је процењена вредност дате јавне набавке тако што су усклађени износи процењене вредности без пдв-а и процењене вредности са пдв-ом, накнадно је 
уочено да су изостављене две нуле у износу процењене вредности без пдв-а, док је износ са пдв-ом био исправан.

Изградња новог павиљона Студентског 
центра у Крагујевцу
120,000,000

По годинама: 
2017-120,000,000

Изградња новог павиљона Студентског 
центра у Крагујевцу

ОРН:
45000000    

5112/11/0005/96
0

120,000,000 144,000,000

1.3.3 2
2017

5
2017

отворени 
поступак

12
2017

Активности на пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), а у складу са потребама за побољшање инфраструктуре 
установа студентског стандарда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

-Реконструкције и доградња пољопривредне 
школе са Домом ученика ''Соња 
Маринковић'' у Пожаревцу
-Изградња Дома ученика средње 
пољопривредне школе у Шапцу
-Реконструкција студентско дома ''Иво Лола 
Рибар''

300,000,000

По годинама: 
2017-300,000,000

-Реконструкције и доградња пољопривредне 
школе са Домом ученика ''Соња 
Маринковић'' у Пожаревцу
-Изградња Дома ученика средње 
пољопривредне школе у Шапцу
-Реконструкција студентско дома ''Иво Лола 
Рибар''

ОРН:
45000000    

5112/11/0002/96
0

150,000,000 180,000,000

5112/11/0005/96
0

150,000,000 180,000,000

1.3.4 3
2017

4
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

5
2017

Активност на Пројекту, према преузетим обавезама по Уговору о Зајму Ф/П 1746 (2011), и мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-226/17 од 
26.01.2017. године, о основаности прмене преговарачког поступка без објављивања Позива за подношење понуда.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.
ЗЈН: 36.1.5)1)); Образложење основаности: Мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-226/17 од 26.01.2017. године; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 10/03/2017; план: План набавки за 2017. годину од 2/10/2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање јавне набавке у План јавних набавки се врши услед накнадног настанка потребе за извођењем непредвиђених радова у изградњи, а на основу захтева Сектора 
за инвестиције (Јединице за имплементацију пројекта ''Образовање за социјалну инклузију'').

Непредвиђени радови на изградњи 
Студентског центра Ужице, друга фаза
15,148,000

По годинама: 
2017-15,148,000

Непредвиђени радови на изградњи 
Студентског центра Ужице, друга фаза

ОРН:
45000000    

5122/11/0005/96
0

15,148,000 18,177,600
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