
План набавки за 2016. годину 
Градска управа за образовање Града Сремска Митровица

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки Града 
Сремска Митровица, Градска 
управа за образовање

07.04.2016

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

22,545,000

са ПДВ-ом

2016 13,893,640

2017 8,651,360

услуге 22,545,000

1.2.1 5
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Реализација уговора од августа 2016. до августа 2017. године
Спроводи се заједничка набавка више наручилаца, док је носилац поступка 
Градска управа за образовање, а остали наручиоци су Градска управа за културу спорт и омладину и Градска управа за буџет и финансије
Набавка се спроводи ради обезбеђивања континуираног осигурања школских и предшколских објеката и запослених од евентуалних ризика и 
штете
Процењена вредност набавке одређује се на основу вредности претходних уговора и цена осигурања у претходним годинама (закључени уговори 
осигурања)

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге осигурања3,570,000

По годинама: 
2016-2,417,808

2017-1,152,192

Услуге осигурања

ОРН:
66510000    

4215111,760,098 1,760,098
421521584,458 584,458

42152273,252 73,252

1.2.2 5
2016

7
2016

отворени 
поступак

7
2017

Извршење уговора у периоду од септембра 2016. до јула 2017. године
Набавка се спроводи ради обезбеђивања услова за уредан превоз ученика основних школа и испуњење обавеза локалне самоуправе из члана 
159, тачка 4, Закона о основама система образовања и васпитања
Вредност набавке одређује се на основу вредности из претходних уговора и праћења цена аутопревозника на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Услуге превоза ученика18,975,000

По годинама: 
2016-11,475,832

2017-7,499,168

Услуге превоза ученика

ОРН:
60100000    

42241111,475,832 13,770,998

Страна 1 од 2Датум штампе: 07.04.2016



Место и датум:

М.П.

Мирјана Пјевац

Овлашћено лице:

Нема

Одговорно лице:
_______________________________

Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

391,667

са ПДВ-ом

2016 391,667

добра 391,667добра 391,667

2.1.1 8
2016

8
2016

39.2. 8
2016

Време извршења уговора у августу 2016. године.
Набавка се спроводи ради обезбеђивања бољих услова за рад ђака првака
Процењена вредност набавке одређује се на основу броја уписане деце у Припремни предшколски програм у школској 2015/16, која ће похађати 
први разред у школској 2016/17 години и праћења цена школског прибора на тржишту водећи рачуна о порасту цена
Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чије је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Поклони ђацима првацима391,667

По годинама: 
2016-391,667

Поклони ђацима првацима

ОРН:
18530000    

423712391,667 470,000

Страна 2 од 2Датум штампе: 07.04.2016


