
План јавних набавки за 2020. годину 
Основна школа "Иван Гундулић"

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2020. годину 28.1.2020
Измена број: 1 3.2.2020

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

121.087.507

са ПДВ-ом

2020 63.875.036

2021 57.212.471

добра 5.266.703

1.1.1 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

Ради нормалног функционисања установе
На основу параметара добијених од Градске управе за социјалну и дечију заштиту
интерни број поступка: 1; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

набавка материјала за угоститељство за 
школску кухињу
3.600.036

По годинама: 
2020-3.000.036

2021-600.000

набавка материјала за угоститељство за 
школску кухињу

47231.485.015 1.650.000
42682.115.021 2.350.000

1.1.2 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

ради нормалног функционисања школе
добијеним параметрима од Градске управе за образовање, за израду финансијског плана за 2020. годину и истраживањем тржишта
интерни број поступка: 2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

набавка електричне енергије1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

набавка електричне енергије 42121.500.000 1.800.000

1.1.3 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

тип набавке: централизована набавка; 

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

Остале напомене:

Набавка интерактивних табли са пројектором166.667

По годинама: 
2020-166.667

Набавка интерактивних табли са пројектором 5126166.667 200.000

услуге 1.711.638
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1.2.1 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

На основу Решења о програму инвестиционих активности за основне школе за 2020. годину ( "Сл.лист Града Новог Сада" , бр 63/2019)Начин утврђивања процењене вредности:

Измена број: 1; усвојена: 3.2.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 28.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Због природе расхода, планирано је плаћање у две години.

Стручни надзор на надоградњи објекта 
школе и реконструкцији приземља школског 
објекта у Новом Саду

1.711.638

По годинама: 
2020-875.000

2021-836.638

Стручни надзор на надоградњи објекта 
школе и реконструкцији приземља школског 
објекта у Новом Саду

5114875.000 1.050.000
5114836.638 1.003.965

радови 114.109.167

1.3.1 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2021

На основу Решења о програму инвестиционих активности за основне школе за 2020. годину ( "Сл.лист Града Новог Сада" , бр 63/2019)Начин утврђивања процењене вредности:

Измена број: 1; усвојена: 3.2.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 28.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Због природе расхода, планирано је плаћање у две години.

Надоградња објекта школе и реконструкција 
приземља школског објекта у Новом Саду
114.109.167

По годинама: 
2020-58.333.333

2021-55.775.833

Надоградња објекта школе и реконструкција 
приземља школског објекта у Новом Саду

511258.333.333 70.000.000
511255.775.833 66.931.000

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:

Лидија Радуловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 3.2.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 28.1.2020
Због природе расхода, планирано је плаћање у две години.
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