
План јавних набавки за 2016. годину 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2016. годину 2/22/2016
Измена број: 1 4/27/2016
Измена број: 2 6/27/2016
Измена број: 3 3/11/2016

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

1,362,313,306

са ПДВ-ом

2016 1,301,887,545

2017 40,406,428

2018 18,019,333

2019 2,000,000

добра 778,624,019

1.1.1 10
2016

11
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Обављање редовне делатности.
Испитивање тржишта и оквиран број деце.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Поклони за децу запослених1,161,667

По годинама: 
2016-1,161,667

Поклони за децу запослених 4131/01/0003/98
0

80,000 96,000

4131/01/0004/98
0

247,500 297,000

4131/01/0002/98
0

367,500 441,000

4131/01/0007/14
0

166,667 200,000

4131/01/0001/98
0

300,000 360,000

1.1.2 5
2016

8
2016

отворени 
поступак

9
2016

Повећање квалитета образовања и обезебеђивање лакше доступности система образовања.
Реализација из претходних година.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

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

558,000,000

По годинама: 
2016-558,000,000

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

4266/01/4001/91
0

558,000,000 620,000,000
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1.1.3 12
2016

12
2016

отворени 
поступак

12
2016

У плану набавки за 2015. годину процењена вредност исказана је на годишњем нивоу. Планирано извршење оквирних споразума УЗЗПРО 
закључених по ЦЈН на 24 месеца.
Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Рачунарски материјал - тонер1,666,666

По годинама: 
2016-833,333

2017-833,333

Рачунарски материјал - тонер 4261/01/0004/98
0

833,333 1,000,000

1.1.4 10
2016

10
2016

отворени 
поступак

10
2017

У плану набавки за 2015. годину процењена вредност исказана је на годишњем нивоу. Планирано извршење оквирних споразума УЗЗПРО 
закључених по ЦЈН на 24 месеца.
Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка горива5,983,334

По годинама: 
2016-5,983,334

Набавка горива 4264/01/0004/98
0

1,930,000 2,316,000

4264/01/0002/98
0

3,686,667 4,424,000

4264/01/0007/14
0

366,667 440,000

1.1.5 12
2016

12
2016

отворени 
поступак

12
2017

За потребе школске управе Лесковац.
Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.

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

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

Остале напомене:

Набавка електричне енергије2,000,000

По годинама: 
2016-1,000,000

2017-1,000,000

Набавка електричне енергије 4212/01/0004/98
0

1,000,000 1,200,000

1.1.6 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка пнеуматика за службена возила541,667

По годинама: 
2016-541,667

Набавка пнеуматика за службена возила 4264/01/0002/98
0

250,000 300,000

4264/01/0004/98
0

250,000 300,000

4264/01/0007/14
0

41,667 50,000
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1.1.7 3
2016

5
2016

отворени 
поступак

5
2017

Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка рачунара и рачунарске опреме5,410,000

По годинама: 
2016-5,410,000

Набавка рачунара и рачунарске опреме 5122/01/0007/14
0

333,333 400,000

5122/01/0004/98
0

5,076,667 6,092,000

1.1.8 4
2016

6
2016

отворени 
поступак

7
2016

Побољшање услова рада.
На основу анализе тржишта.

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка канцеларијског намештаја155,000

По годинама: 
2016-155,000

Набавка канцеларијског намештаја 5122/01/0007/14
0

155,000 186,000

1.1.9 3
2016

5
2016

отворени 
поступак

5
2016

Изузето из ЦЈН по допису УЗЗПРО број: 404-02-258/2016-01 од 03.02.2016. године.
редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Набавка хардвера за подизање хардверских 
капацитета МПНТР
3,520,000

По годинама: 
2016-3,520,000

Набавка хардвера за подизање хардверских 
капацитета МПНТР

5122/01/4008/98
0

3,520,000 4,400,000

1.1.10 5
2016

6
2016

отворени 
поступак

6
2016

Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка наставних материјала3,350,000

По годинама: 
2016-3,350,000

Набавка наставних материјала 4266/01/0011/98
0

3,350,000 4,020,000

1.1.11 11
2016

11
2016

отворени 
поступак

12
2016

Повећање квалитета образовања и собезбеђивање лакше доступности система образовања (омогућити ученицима основних школа да имају 
могућност коришћења бесплатних уџбеника)
На основу испитивања потреба школа у односу на број ученика из социјално осетљивих категорија.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 3; усвојена: 3/11/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Јавна набавка се додаје у план јавних набавки на основу одлуке Владе Републике Србије о финансирању набавке уџбеника средствима Републике Србије за школску 
2016/2017 05 број 451-10216/2016 од 27.10.2016. године.

Набавка уџбеничких комплета објављених у 
каталогу школске 2016/2017. до 2018/2019. 
године, које су основне школе изабрале као 
обавезне за попуну свог библиотечког 
фонда.

196,835,685

По годинама: 
2016-196,835,685

Набавка уџбеничких комплета објављених у 
каталогу школске 2016/2017. до 2018/2019. 
године, које су основне школе изабрале као 
обавезне за попуну свог библиотечког 
фонда.

ОРН:
22112000    

4266/01/4001/91
0

196,835,685 216,519,253

услуге 266,683,121
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1.2.1 3
2016

3
2016

отворени 
поступак

3
2018

Набавка је неопходна ради обезбеђивања примерених радних услова за запослене.
Процењена вредност је утврђена на основу извршене анализе тржишта.

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања хигијене у пословном 
објекту у Захумској 14
2,200,000

По годинама: 
2016-825,000

2017-1,100,000

2018-275,000

Услуге одржавања хигијене у пословном 
објекту у Захумској 14

4213/01/0004/98
0

825,000 990,000

1.2.2 4
2016

5
2016

отворени 
поступак

5
2017

Обезбеђивање сигурности запослених, инвентара и података.
Процењена вредност је утврђена на основу извршене анализе тржишта.

тип набавке: 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: 2; усвојена: 6/27/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: УЗЗПРО је дописом 030-11-1076/2016-05 од 9.05.2016. године обавестиал МПНТР да је 21.04.2016. године закључила Анекс II уговора о пружању услуга физичко-
техничког обезбеђења у пословном простору УЗЗПРО, којим је обухваћен објекат у Захумској 14 који користи Министарство. С тим у вези је престала потреба са спровођењем поступка 
јавне набавке под редним бројем 1.2.2 у Плану јавних набавки за 2016. годину.

Услуге обезбеђења зграда2,083,333

По годинама: 
2016-2,083,333

Услуге обезбеђења зграда 4213/01/0004/98
0

2,083,333 2,500,000

4213/01/0004/98
0

-2,083,333 -2,500,000

1.2.3 8
2016

8
2016

отворени 
поступак

8
2017

Нормално функционисање рада школских управа.
Процењена вредност је утврђена на основу извршене анализе тржишта.

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге интернет комуникације666,666

По годинама: 
2016-83,333

2017-333,333

2018-250,000

Услуге интернет комуникације 4214/01/0004/98
0

83,333 100,000
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1.2.4 7
2016

9
2016

отворени 
поступак

9
2017

Потреба за несметаним обављањем делатности запослених које подразумевају путовања у земљи и иностранству.
Процењена вредност је утврђена на основу извршене анализе тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

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

25,607,501

По годинама: 
2016-25,607,501

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

4221/01/0004/98
0

3,460,833 4,153,000

4222/01/0004/98
0

2,750,000 3,300,000

4242/01/0004/98
0

3,030,833 3,637,000

4222/01/0013/98
0

3,895,000 4,674,000

4221/01/0012/98
0

416,667 500,000

4221/01/0007/14
0

516,667 620,000

4221/15/0007/14
0

666,667 800,000

4222/01/0007/14
0

3,025,000 3,630,000

4222/15/0007/14
0

3,679,167 4,415,000

4242/06/0012/98
0

4,166,667 5,000,000

1.2.5 2
2016

2
2016

отворени 
поступак

2
2018

Обављање редовне делатности.
Испитивање тржишта.

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга фиксне телефоније13,666,666

По годинама: 
2016-6,833,333

2017-6,833,333

Услуга фиксне телефоније 4214/01/0004/98
0

5,000,000 6,000,000

4214/01/0007/14
0

1,833,333 2,200,000

1.2.6 10
2016

10
2016

отворени 
поступак

10
2018

Редовно обављање делатности.
Анализа тржишта.

тип набавке: 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: 3; усвојена: 3/11/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком приликом давања процењене вредности за две године је извршена грешка услед тога што нису сабрани износи са свих позиција.

Услуге мобилне телефоније6,746,666

По годинама: 
2016-3,373,333

2017-3,373,333

Услуге мобилне телефоније 4214/01/0004/98
0

2,915,000 3,498,000

4214/01/0007/14
0

458,333 550,000
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1.2.7 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

Реализација редовних активности Министарства
На основу истраживања тржишта, реализације претходних година и оквирних количина.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга објављивања информативних огласа 
јавних позива и друго
625,000

По годинама: 
2016-625,000

Услуга објављивања информативних огласа 
јавних позива и друго

4234/01/0007/14
0

175,000 210,000

4234/01/0004/98
0

333,333 400,000

4234/01/0001/98
0

116,667 140,000

1.2.8 6
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Обављање редовне делатности Министарства.
На основу анализе тржишта и потрошње у претходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге превођења1,330,833

По годинама: 
2016-1,330,833

Услуге превођења 4231/01/0007/14
0

100,000 120,000

4231/01/0004/98
0

333,333 400,000

4231/01/0007/14
0

50,000 60,000

4231/01/0003/98
0

14,167 17,000

4231/01/0001/98
0

833,333 1,000,000

1.2.9 5
2016

6
2016

отворени 
поступак

6
2017

Обезбеђење несметаног рада Министарства.
На основу истраживања тржишта и на основу реализације претходних година.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга одржавања софтвера и софтверских 
апликација
5,387,657

1.. Одржавање софтвера и базе података 
система за подршку рада аналитичара ОН и 
ТР.

1,727,000

2.. Одржавање сајта КАПК-а341,667

3.. Одржавање софтвера КАПК-а391,667

4.. Одржавање софтвера за финансијско 
пословање

2,927,323

По годинама: 
2016-5,387,657

Услуга одржавања софтвера и софтверских 
апликација
1.. Одржавање софтвера и базе података 
система за подршку рада аналитичара ОН и 
ТР.
2.. Одржавање сајта КАПК-а
3.. Одржавање софтвера КАПК-а
4.. Одржавање софтвера за финансијско 
пословање

4232/01/0007/14
0-П1.

1,727,000 2,072,400

4232/01/0001/98
0-П2.

341,667 410,000

4232/01/0001/98
0-П3.

391,667 470,000

4232/01/0004/98
0-П4.

2,166,667 2,600,000

4232/01/0007/14
0-П4.

760,656 912,787

1.2.10 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

Представљање научно-истраживачких и иновационих организација.
На основу реализације из претходне године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 4/27/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: У вези са применом члана 7. став 1. тачка 15. ЗЈН.

Котизација за учешће на сајму2,250,000

По годинама: 
2016-2,250,000

Котизација за учешће на сајму 4239/01/0007/14
0

2,250,000 2,700,000

4239/01/0007/14
0

-2,250,000 -2,700,000
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1.2.11 5
2016

6
2016

отворени 
поступак

7
2016

Зарад лакшег обављања редовних делатности Министарства.
На основу анализе тржишта.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 6/27/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Захтевом Сектора за развој и високо образовање број 793/2016-06 и на основу измене финансијског додаје се набавка-пројекат снимања стања и документовање 
предлога за унапређивање сигурности података у информационом системуу по ISO/IES 27002 стандарду.

Измена број: 3; усвојена: 3/11/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком приликом давања процењене вредности по годинама године је извршена грешка услед тога што није сабран износ набавке која је додата 2. изменом 
Плана јавних набавки.

Услуга израде софтвера3,333,333
1.. Софтвер за електронску евиденцију 
активности допунске наставе у иностранству 
и за подршку учењу српског језика у 
иностранству

833,333

2.. Пилот пројекат система за управљање 
документима (Document Management 
System) за Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја

833,333

3.. Пројекат снимања стања и 
документовање предлога за унапређивање 
сигурности података у информационом 
систему по ISO/IES 27002 стандарду.

1,666,667

По годинама: 
2016-3,333,333

Услуга израде софтвера
1.. Софтвер за електронску евиденцију 
активности допунске наставе у 
иностранству и за подршку учењу српског 
језика у иностранству
2.. Пилот пројекат система за управљање 
документима (Document Management 
System) за Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја
3.. Пројекат снимања стања и 
документовање предлога за унапређивање 
сигурности података у информационом 
систему по ISO/IES 27002 стандарду.

4232/01/4008/98
0-П1.

833,333 1,000,000

4232/01/4008/98
0-П2.

833,333 1,000,000

4232/01/0001/98
0-П3.

1,666,667 2,000,000

1.2.12 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Редовно обављање делатности.
Досадашња реализација.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 3; усвојена: 3/11/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Добијено је мишљење УЈН број 011-00-248/16 од 05.09.2016. године којим се дата набавка изузима од примене ЗЈН у складу са чланом 7. став 1. тачка 12) ЗЈН

Ангажовање рецензената за иновационе 
пројекте правних лица
4,000,000

По годинама: 
2016-4,000,000

Ангажовање рецензената за иновационе 
пројекте правних лица

4235/01/0007/14
0

4,000,000 4,800,000

4235/01/0007/14
0

-4,000,000 -4,800,000

1.2.13 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2016

Превенција болести запослених.
Оквирни број запослених и испитивање тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга систематског и здравственог 
прегледа запослених
3,000,833

По годинама: 
2016-3,000,833

Услуга систематског и здравственог 
прегледа запослених

4243/01/0003/98
0

150,000 180,000

4243/01/0004/98
0

833,333 1,000,000

4243/01/0002/98
0

919,167 1,103,000

4243/01/0007/14
0

348,333 418,000

4243/01/0001/98
0

750,000 900,000
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1.2.14 3
2016

3
2016

отворени 
поступак

3
2018

Обављање редовне делатности.
Испитивање тржишта.

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

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга одржавања рачунарске опреме која 
није била предмет централизоване јавне 
набавке у 2015. години или је набављена у 
2015. години

3,572,000

По годинама: 
2016-291,667

2017-1,786,000

2018-1,494,333

Услуга одржавања рачунарске опреме која 
није била предмет централизоване јавне 
набавке у 2015. години или је набављена у 
2015. години

4232/01/0004/98
0

250,000 300,000

4252/01/0007/14
0

41,667 50,000

1.2.15 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

На услуге уговора о делу се не примењују одредбе Закона о ПДВ-у већ одредбе Закона о личним примањима. Исказани бруто износ од 4.650.000 
динара у себи садржи нето накнаду и припадајући порез и доприносе.
Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 6/27/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Захтевом Сектора за развој и високо образовање број 793/2016-06 и на основу измене финансијског плана извршена је промена намене средстава првобитно намењених 
за реализацију предметне јавне набавке.

Уговори о делу2,943,038

По годинама: 
2016-2,943,038

Уговори о делу 4235/01/4008/98
0

2,540,984 4,650,000

4235/01/4008/98
0

-2,540,984 -4,650,000

1.2.16 3
2016

5
2016

отворени 
поступак

6
2016

Редовно обављање делатности.
Извршење у претходној години и оквирни број ученика и запослених.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге превоза ученика и запослних у 
основним и средњим школама на територији 
АП КИМ

129,373,000

По годинама: 
2016-129,373,000

Услуге превоза ученика и запослних у 
основним и средњим школама на територији 
АП КИМ

4224/01/0007/96
0

49,900,000 49,900,000

4224/01/0008/96
0

79,473,000 79,473,000
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1.2.17 3
2016

7
2016

отворени 
поступак

11
2017

Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.

тип набавке: обликована по партијама,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: 3; усвојена: 3/11/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком приликом давања процењене вредности за две године је извршена грешка услед тога што нису сабрани износи са свих позиција.

Услуге осигурања8,250,740
1.. Услуга осигурања возила2,100,000

2.. Услуга осигурања запослених2,200,000

3.. Услуга осигурања имовине високих 
струковних школа

985,140

4.. Услуга осигурања запослених у високим 
струковним школама

607,200

5.. Услуга осигурања студената високих 
струковних школа

2,358,400

По годинама: 
2016-4,125,370

2017-4,125,370

Услуге осигурања
1.. Услуга осигурања возила

2.. Услуга осигурања запослених
3.. Услуга осигурања имовине високих 
струковних школа
4.. Услуга осигурања запослених у високим 
струковним школама
5.. Услуга осигурања студената високих 
струковних школа

4215/01/0004/98
0-П1.

1,050,000 1,102,500

4215/01/0004/98
0-П2.

600,000 600,000

4215/01/0007/14
0-П2.

500,000 500,000

4215/01/0011/94
0-П3.

492,570 517,199

4215/01/0011/94
0-П4.

303,600 303,600

4215/01/0011/94
0-П5.

1,179,200 1,179,200

1.2.18 9
2016

9
2016

отворени 
поступак

9
2017

У плану набавки за 2015. годину процењена вредност исказана је на годишњем нивоу. Планирано извршење оквирних споразума УЗЗПРО 
закључених по ЦЈН 11/2015 на 24 месеца.
Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.

тип набавке: обликована по партијама,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 рачунарске опреме1,038,893

По годинама: 
2016-623,333

2017-415,560

Услуга одржавања рачунарске опреме 4232/01/0004/98
0

83,333 100,000

4232/01/0003/98
0

56,667 68,000

4232/01/0002/98
0

50,000 60,000

4232/01/0001/98
0

350,000 420,000

4252/01/0007/14
0

83,333 100,000

1.2.19 7
2016

8
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2017

Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга редовног и ванредног сервиса возила1,083,333

По годинама: 
2016-1,083,333

Услуга редовног и ванредног сервиса возила 4252/01/0004/98
0

1,083,333 1,300,000
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1.2.20 7
2016

9
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта на основу очекиваног броја студената и досадашњих трошкова за исте намене.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга исхране студената који се 
финансирају из буџета РС у местима у 
којима нема студентских домова и 
ресторана - Ваљево

2,400,000

По годинама: 
2016-2,400,000

Услуга исхране студената који се 
финансирају из буџета РС у местима у 
којима нема студентских домова и 
ресторана - Ваљево

4727/01/0004/96
0

2,400,000 2,880,000

1.2.21 3
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2016

Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта и реализација из претходне године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга штампања тестова за полагање 
завршног испита и спровођење 
безбедносних процедура у систему

4,500,000

По годинама: 
2016-4,500,000

Услуга штампања тестова за полагање 
завршног испита и спровођење 
безбедносних процедура у систему

4242/01/0014/98
0

4,500,000 5,400,000

1.2.22 3
2016

5
2016

отворени 
поступак

8
2016

Редовно обављање делатности.
Испитивање тржишта и реализација из претходних година.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Копјутерске услуге за спровођење полагања 
завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања за школску 
2015/2016 годину и упис ученика у средњу 
школу за 2016/2017

5,000,000

По годинама: 
2016-5,000,000

Копјутерске услуге за спровођење полагања 
завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања за школску 
2015/2016 годину и упис ученика у средњу 
школу за 2016/2017

4242/01/0014/98
0

5,000,000 6,000,000

1.2.23 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

9
2016

Набавка се реализује о оквиру пројекта који се финансира из средстава ЦЕБ. Уговор са ЦЕБ L/D 1746/2011 (Службени гласник РС - међународни 
уговори 1/2012).
Редовно обављање делатности.
Анализа тржишта и реализација из претходног периода.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуга online обуке наставника и стручних 
сарадника за примену правилника о 
оцењивању

8,333,333

По годинама: 
2016-8,333,333

Услуга online обуке наставника и стручних 
сарадника за примену правилника о 
оцењивању

4242/11/0011/98
0

8,333,333 10,000,000

1.2.24 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

10
2016

Набавка се реализује о оквиру пројекта који се финансира из средстава ЦЕБ. Уговор са ЦЕБ L/D 1746/2011 (Службени гласник РС - међународни 
уговори 1/2012).
Редовно обављање делатности.
Реализација из претходног периода.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Обука наставника основних и средњих 
школа за рад у области образовања 
одраслих

8,333,333

По годинама: 
2016-8,333,333

Обука наставника основних и средњих 
школа за рад у области образовања 
одраслих

4242/11/0011/98
0

8,333,333 10,000,000
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1.2.25 5
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2016

Редовно обављање делатности.
Извршење у претходном периоду и процењени број студената и ученика који се тестирају.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 2; усвојена: 6/27/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу измене финансијског плана број 14 од 15.04.2016 године којим су ивећана средства на глави 24.5, програмској активности 0006-Индивидуална помоћ 
студентима где се 2.000.000 динара опредељује на економску класификацију 4249-Остале специјалозоване услуге.

Услуга психолошког тестирања изузетно 
надарених ученика и студената.
1,666,667

По годинама: 
2016-1,666,667

Услуга психолошког тестирања изузетно 
надарених ученика и студената.

4727/07/0006/96
0

2,000,000 2,400,000

4249/07/0006/96
0

1,666,667 2,000,000

4727/07/0006/96
0

-2,000,000 -2,400,000

1.2.26 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2016

Обављање редовне делатности.
Испитивање тржишта и процена потреба у образовном процесу.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Промоција професије наставника4,166,667

По годинама: 
2016-4,166,667

Промоција професије наставника 4242/01/0011/98
0

4,166,667 5,000,000

1.2.27 5
2016

6
2016

отворени 
поступак

12
2019

Испуњење обавеза у оквиру међународног уговора
Учешће Републике Србије у међународном програму процене ученичких постигнућа ПИСА 2018.
Искуства у реализацији претходних истраживања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 4/27/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Учествовање Републике Србије у међународном програму процене ученичких постигнућа ПИСА.

Услуге за учешће у програму за 
међународно тестирање ученика ПИСА 2018
26,400,000

По годинама: 
2016-2,800,000

2017-5,600,000

2018-16,000,000

2019-2,000,000

Услуге за учешће у програму за 
међународно тестирање ученика ПИСА 2018

4242/01/4005/98
0

2,800,000 3,360,000

радови 317,006,166

1.3.1 3
2016

5
2016

отворени 
поступак

2
2017

Средства за спровођење активности на пројекту "Образовање за социјалну инклузију" су обезбеђена на девизном наменском рачуну који је 
евидентиран код НБС, број: 01-504607-100193230. Уговор са ЦЕБ L/D 1746/2011 (Службени гласник РС - међународни уговори 1/2012).
Потреба за унапређењем инфраструктуре установа студентског стандарда.
На основу пројектно-техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Изградња студентског центра Ужице - друга 
фаза
138,000,000

По годинама: 
2016-138,000,000

Изградња студентског центра Ужице - друга 
фаза

5112/11/0005/96
0

138,000,000 165,600,000
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1.3.2 3
2016

5
2016

отворени 
поступак

3
2017

Средства за спровођење активности на пројекту "Образовање за социјалну инклузију" су обезбеђена на девизном наменском рачуну који је 
евидентиран код НБС, број: 01-504607-100193230. Уговор са ЦЕБ L/D 1746/2011 (Службени гласник РС - међународни уговори 1/2012).
Потреба за унапређењем инфраструктуре установа студентског стандарда.
На основу пројектно-техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Извођење радова на изградњи, 
реконструкцији, доградњи и надоградњи 
студентског дома "Студентски центар 
Крагујевац" у Крагујевцу

120,000,000

По годинама: 
2016-120,000,000

Извођење радова на изградњи, 
реконструкцији, доградњи и надоградњи 
студентског дома "Студентски центар 
Крагујевац" у Крагујевцу

5112/11/0005/96
0

120,000,000 144,000,000

1.3.3 3
2016

5
2016

отворени 
поступак

11
2016

Средства за спровођење активности на пројекту "Образовање за социјалну инклузију" су обезбеђена на девизном наменском рачуну који је 
евидентиран код НБС, број: 01-504607-100193230. Уговор са ЦЕБ L/D 1746/2011 (Службени гласник РС - међународни уговори 1/2012).
Потреба за унапређењем инфраструктуре установа ученичког стандарда.
На основу пројектно-техничке документације и тржишних цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Завршетак изградње, трећа фаза, дома 
ученика средњих школа у Трстенику.
38,000,000

По годинама: 
2016-38,000,000

Завршетак изградње, трећа фаза, дома 
ученика средњих школа у Трстенику.

5112/11/0002/96
0

38,000,000 45,600,000

1.3.4 5
2016

5
2016

отворени 
поступак

6
2016

Средства за спровођење активности на пројекту "Образовање за социјалну инклузију" су обезбеђена на девизном наменском рачуну који је 
евидентиран код НБС, број 01-504607-100193230. Уговор са ЦЕБ L/D 1746-2011 ("Службени гласник РС - међународни уговори 1/2012).
Потреба за унапређењем инфраструктуре ученичког стандарда.
На основу пројектно-техничке документације.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 4/27/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Непредвиђени радови на реконструкцији и доградњи објекта ђачког интерната у Дому ученика средњих школа Крагујевац у Крагујевцу.

Непредвиђени радови на реконструкцији и 
доградњи објекта ђачког интерната у Дому 
ученика средњих школа Крагујевац у 
Крагујевцу

6,000,000

По годинама: 
2016-6,000,000

Непредвиђени радови на реконструкцији и 
доградњи објекта ђачког интерната у Дому 
ученика средњих школа Крагујевац у 
Крагујевцу

5112/11/0002/96
0

6,000,000 7,200,000

1.3.5 11
2016

11
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2016

Појавом непредвиђених радова неопходних за извршење основног уговора се дата јавна набавка додаје у план јавних набавки у складу са 
прибављеним позитивним мишљењем УЈН број 404-02-2793 од 06.09.2016. године.
Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације и тржишних цена.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Добијено је позитивно мишљење Управе за јавне набавке о примени преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда, број 404-02-2793/16 од 06.09.2016.године; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 3/11/2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 22.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услед појаве непредвиђених радова, а неопходних зарад изршења основног  уговора дата јавна набавка се додаје у план јавних набавки.

Непредвиђени радови на изградњи и 
надоградњи Дома ученика средњих школа 
Чачак

15,006,166

По годинама: 
2017-15,006,166

Непредвиђени радови на изградњи и 
надоградњи Дома ученика средњих школа 
Чачак

5112/11/0002/96
0

15,006,166 18,007,399
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