
   ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГПДИНУ 

 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КПЈЕ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ (ЧЛАН 39 ЗАКПНА П ЈН) 
трећа измена  

Редни 
брпј 

Предмет набавке/ 
ПРН 

Прпцеоена вреднпст 
(укупнп, пп гпдинама) 

Планирана средства у 
бучету/фин. плану 

(без ПДВ-а) Врста 
ппступка 

Пквирни датум 

Изнпс Кпнтп 
Ппкретаоа 

ппступка 
Закљушеоа 

угпвпра 
Изврщеоа 

Угпвпра 

 Дпбра        

1. 

Накнаде у натури 

 Пакетићи и ппклпни 
 

142.000,00 118.333,00 413142  децембар децембар децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради набавке нпвпгпдищоих ппклпна за децу заппслених дп 10 гпдина живпта. 
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих 
ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 
 

2. 

Канцеларијски материјал 

 Папир 

 Фасцикле, фплије и 
регистратпри 

 Олпвке 

 Koверте разне 

 Уплатнице 

 Селптејп и лепак 

 Разни пбрасци 

 Кпректпр 

 Признанице 

 Единг рплне 

 Виспки карп 

 Спенадле 

  Чипде 

520.000,00 433.331,60 426111  Фебруар Фебруар Фебруар-
Децембар 



 Спајалице 

 Хефталице, муниција 
за хефталице 

 Кламерице 

 Мастилп за пешат 

 Маказе разне 

 Пешати 

 Маркери и пуоаши 
маркера 

 Сунђери 

 Флпмастери 

 Тпнери, филм за факс  

 Самплепљиве етикете 

 Блпк за белещке 
кпцка 

 ДВД и ЦД 

 Картпни и кутије за 
библиптеку 

 Свеске разне 

 Вежбанке за писмене 
задатке 

 Пластишне лајсне и 
кукице за лајсне 

 Спреј за белу таблу 
 
Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти  
 

 
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти прпписаних закпнпм, пбављаоа пснпвне делатнпсти щкпле и пбављаоа ппслпва 
предвиђених систематизацијпм. 
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе пптрпщое претхпдне три гпдине, увећане за дпдатне активнпсти и пптребе 
нпвпзаппслених у складу са нпвпм систематизацијпм ( ппвећаое брпја пдељеоа); 
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих 
ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое. 

3. 

Цвеће и зеленилп 
 

15.000,00 12.499,99 426131    Фебруар-
децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти  

 
Прпцена кплишине је изврщена на пснпву анализе пптрпщое претхпдне три гпдине. Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена 
из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена 
на тржищту (2% гпдищое). 



4 

Струшна литература  

 Образпвни 
инфпрматпр 

 Наща щкпла 

 Електрпнска коига 

 Прпсветни преглед 
 
 
 

                           
200.000,00  

 
 
 

 
166.666,60 

 

 
426311 

 Фебруар Фебруар Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа ппслпва прпфеспра ( редпвна настава ) и праћеоа закпнских прпписа за пптребе наставника, 

директпра щкпле и струшних служби. Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм 

у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 

 
 
 
5. 
 
 
 
 

Материјал за пбразпваое 

 учбеници 

 цд-пви 

 хемикалије 

50.000,00 41.666,65 426321  Фебруар Март Март-
децембар 

6. Материјал за сапбраћај 

 Бензин за кпсашицу 

 Уље за кпсилицу 

10.000,00 8.333,00 426413  Фебруар фебруар Фебруар-
децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин  

Набавка се спрпвпди ради пдржаваоа щкплскпг двприщта ( кпщеое траве). Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из 

угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на 
тржищту (2% гпдищое). 

 



7. 

Материјал за пбразпваое 

 Хамери разни 

 Креде разне 

 Лппте разне 

 Вијаше разне 

 Завесе разне 

 Карте разне 

 Хемикалије за хемију 

 Индикатпри 

 Матишне коиге - 
листпви 

 Дневници разни 

 Ђашке коижице 

 Сведпшанства,диплпм
е Вукпве диплпме, 
ппхвалнице 

 

420.000,00 
 

349.999,86 426611  Фебруар Фебруар Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа пснпвне делатнпсти щкпле-ппщте средое пбразпваое. Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву 
анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену 
ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 

 

8. 

Средства за хигијену 

 Абразивни сунђери 

 Сапуни разни 

 Детерченти разни 

 Рукавице 

278.000,00 231.666,58 426811 
 

 Фебруар Фебруар Фебруар-
Децембар 



 Убруси 

 Кесе за смеће 

 Металне дрске 

 Крпе за брисаое 

 Улпзак бриска 

 Асепспл 

 Метла-разне врсте 

 Кпрпе за птпатке 

 Ђубрпвници и кпфе 
 

 
 
Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради пдржаваоа хигијене у щкпли и щкплскпм двприщту а ради защтите здравља ушеника и заппслених. Прпцена 
вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп 
интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 

 

9. 

Хигијенски прпизвпди 

 Тпалет папир и 
средства за праое 
руку 

210.000,00 174.999,93 426812  Фебруар Фебруар Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради пдржаваоа лишне хигијене а у циљу защтите здравља ушеника и заппслених. Прпцена вреднпсти је утврђена на 
пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и 
прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 

 

10. 

Прехрамбрене намернице  
пића 

 Пецива разна 

 Слаткиси разни 

 Чпкпладне банане 

 Шећер 

 Впда Ла фантана 

 Спкпви разни 

 Кафа – разне 

 Кетеринг 
 

                          255.000,00 
 
 
 
 

140.000,00 
115.000,00 

212.499,92 426820    Фебруар-
Децембар 

 
 
 
 
 
 



Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди за пптребе прпславе щкплске славе и других пригпдних скуппва. Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе 
цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста 
цена на тржищту (2% гпдищое). 

 

11. 

Пптрпщни материјал 

 Сијалице разне и 
флуп цеви 

 Браве разне 

 Шрафпви разни 

 Пластицни типлпви 

 Вентили разни 

 Изплир траке 

 Утишнице 

 Прекидаши 

 Грла за сијалица 

 Катанци 

 Шарке разне 

 Осигураши разни 

 Лепак за плпшице 

 Цилиндри за браве 

 Нитрпразређиваш 

 Фарбе разне 

 Пплудисперзије 

 Ексери разни 

 Нитне за стплице 

 Прпдужни каблпви 
 

 
 

300.000,00 249.999,10 426911  Фебруар Фебруар Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради ситних ппправки на пбјекту щкпле и ппреми щкпле. А све у циљу безбеднпсти и здравља ушеника и заппслених у 
щкпли.Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих 
ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 

 



12. 

Резервни делпви 

 Звушници,мищеви,екст
ерни хард 
диск,тел.апарати 

 Алат и инвентар 

95.000,00 
 

70.000,00 
 

25.000,00 

79.166,35 426912  март март Март-
децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради ситних ппправки щкплскпг намещтаја ( стплица ) за ушенике, све у циљу безбеднпсти и здравља ушеника. Прпцена 
вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп 
интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 

 

13. 

Пстали материјали за 
ппсебне намене 
   Прва ппмпћ,лекпви,сталак 
за истприју,ушен.нагр.щтете      
 

200.000,00 
 

166.666,00 426919  Фебруар Фебруар Фебруар-
децембар 

  

14. 

Уградна ппрема 
   -блиндирана врата 
   -сигурнпсна каса 

150.000,00 
72.000,00 
78.000,00 

124.999,95 512212  март март Фебруар-
децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке 

За пптребе ИБП треба пбезбедити прпстприју са блиндираним вратима,и касу у кпјпј ће се шувати тестпви.вреднпст 
је утврђена истраживаоем тржищта. 

14a Штампаш  3Д                       600.000,00 499.999,00 512222  август август пктпбар 

 
Разлпг и пправданпст 
набавке 

3 Д щтампаш је пптребан збпг псавремеоаваоа наставе.Прпцеоена је вреднпст на пснпву дпбијених ппнуда и 
трнутнпг стаоа на тржищту 

15. 

Ппрема за сппрт 
Стп за стпни тенис 

50.000,00 41.666,65 512641  март март Фебруар- 
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди за пптребе наставе физишкпг васпитаоа 

 

16. 

Куппвина пснпвних 
средстава 
  2 прпјектпра,3 cd-a,стем 
рпбпт 
 

575800,00 479833,15                512611  Фебруар Фебруар Фебруар- 
Децембар 

17. 

Нематеријална импвина 
 

 коиге за библиптеку 
 

196.000,00 163.333,27   март март Март-
децембар 



 

  

 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих 
ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 

 

 
УСЛУГЕ 

1. 

Кпмуналне услуге 

 Дератизација 

 Защтита импвине 

85.000,00 
45.000,00 
30.000,00 

70.833,00 421320   јануар јануар Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди за пптребе защтите здравља и безбеднпсти ушеника и заппслених а у складу са закпнским прпписима . Прпцена 
вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп 
интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 

 

2. 

Услуге кпмуникације 

 Ппщтанске услуге 

 Птт 

 Интернет 

283.100,00 
85.000,00 
18.100,00 

180.000,00 

235.915,00 421400  јануар јануар Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради кпмуникације са другим правним и физишким лицима и испуоеоа закпнских пбавеза. 
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих 
ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 
 

3. 

Псигураое  

 Осигураое 
заппслених 

 Осигураое ушеника 
 

 

420.000,00 
220.000,00 
200.000,00 

 

349.998,60 
183.333,26 
166.666,66 

421521,42152
3 

 фебруар фебруар Март-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Неппхпднп је пбезбедити кпнтинуиранп псигураое заппслених  и ушеника.Прпцена вреднпсти је рађена на пснпву претхпдне 
вреднпсти угпвпра и дпдаваоем врднпсти за ппраст брпја заппслених, уз изврщену тржищну анализу путем кпје се дпщлп дп 
закљушка да се псигураое мпже пбезбедити пп истим ценама кап  и претхпдне гпдине... 

4. 

Службена путпваоа 

 Смещтај 

 Исхрана  

3.336.000,00 
80.360,00 

3144.640,00 
111.000,00 

2.779.999,00 422100    Јануар-
Децембар 



 Превпз 
 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Какп је предвиђенп  гпдищоим  планпм  рада щкпле,у пквиру међунарпдне сарадое и прпјеката кпји су планирани да се реализују у 
инпстранству,планирана су студијска путпваоа за наставнике,ушенике и директпра щкпле.Путпваоа су планирана и у земљи(струшна 
усаврщаваоа и такмишеоа)Прпцеоена вреднпст је рађена на пснпву анализе претхпдних гпдина рашунајући и прпцену ппраста цена на 
тржищту (2% гпдищое) 

5. 

Путпваоа у пквиру редпвнпг 
рада 

 Такси 

37.000,00 30.833,90 422392    Јануар-
Децембар 

6. 

Путпваоа ушеника 

 Такмишеоа, хпр 

 Путпваоа ушеника на 
међунарпдна 
такмишеоа 

130.000,00 108.333,00 422412    Март-Август 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Хпр наще щкпле,гпдинама уназад ушествује на републишкпм такмишеоу У Нпвпм Саду,а средства су нам пптребна и за ушещћа на међунарпдним 
Олимпијадама.Прпцеоена вреднпст је утврђена на пснпву анализе трпщкпва претхпдних гпдина рашунајући и прпцену ппраста цена на 
тржищту (2% гпдищое. 

7. 

Пстале административне 
услуге 
-сређиваое архиве 
-израда расппреда шаспва 
-шланарине ИБО 

                   1.275.000,00                                                 
                     36.000,00 
                   132.000,00 
                1.107.000,00 

           1.062.499,00 
                

423191    Март-пктпбар 

 

Разлпг  и пправданпст 
набавке,нашин утврђиваоа 
Прпцеоено вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради пбезбеђиваоа услпва за извпђеое редпвне наставе,пдржаваоа шаспва.Архиву је пптребнп средити и 
дпкементацију шији је рпк шуваоа истекап излушити. 
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена на тржищту, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.  

8. 

Кпмпијутерске услуге 

 Израда спфтвер 

 Одржаваое рашунара 

 Лиценце 

420.000,00 349.999,86 423211,423221    Jануар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради пбезбеђиваоа услпва за извпђеое редпвне наставе из предмета рашунарствп и инфпрматика, за пбављаое 
ппслпваструшних служби щкпле и других заппслених. 
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих 
ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 



 

9. 

Стушнп усаврщаваое 

 Семинари 

 Струшни испити 
Остали издаци за 
струшнп пбразпваое 

810.350,00 
692.350,00 

10.000,00 
18.000,00 

675.291,41 423321,423392 
423399 

   Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Гпдищоим планпм рада щкпле (какп тп закпн прпписује)предвиђенп је струшнп усаврщаваое заппслених и пплагаое испита за лиценце.набавка 
се спрпвпди ради пбезбеђеоа услпва за извпђеое наставе. Прпцеоена вреднпст је утврђена на пснпву анализе трпщкпва претхпдних гпдина 
рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое.) 

10. 

Услуге инфпрмисаоа 

 Штампаоа 

 Инфпрмисаое јавн. 

 Објављиваое пгласа 
 

127.000,00 
85.000,00 

6.000,00 
36.000,00 

105.833,30 423419,423421
,423432 

   Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради щтампаоа и кпришеоа щкплске дпкументације. Прпцеоена вреднпст је утврђена на пснпву анализе трпщкпва 
претхпдних гпдина рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое.) 

11. 

Струшне услуге 

 Безбеднпст и 
здравље на раду 

 Референт ППЗ 

 услуге лиценциранпг 
лица за јавне набавке 

 пбука за ППЗ 

250.000,00 208.333,25 423599  Фебруар Фебруар Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене 
вреднпсти 

Нпвим закпнпм уведена је пбавеза спрпвпђеоа пдтеђених ппступака за набавку рпбе,услуга...Какп щкпле неМају лиценцирана лица за јавне 
набавке,пва набавка се спрпвпди ради ефикаснијег  изврщеоа ппсла.Прпцеоена вреднпст је утврђена на пснпву кпнсултације са пвлащћеним 
лицима. 

12. 

Услуге за дпмаћинствп 

 Праое веща 

 Праое завеса 
 

20.000,00 16.666,65 423621  јануар јануар Фебруар-
Април 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради набавке кетеринга и пића за прпславе у щкпли. Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра 
из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту 
(2% гпдищое). 
 



13. 

Репрезенрација 256.000,00 213.333,25 423711    Март-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене 

Набавка се спрпвпди ради набавке ппклпна за гпсте . Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из претхпднe 3 гпдина, кап и 
увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 

 

14. 

Пстале ппщте услуге 

 Нарезиваое кљушева 

 Пуоеое тпнера 

 Одржаваое кппира и 
щтампаша 

 

130.000,00 108.332,90 423911  Фебруар Фебруар Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради израде дупликата кљушева прпстприја щкпле и прмана, збпг нестанка кљушева или пптребнпг већег брпја 
кљушева.  
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих 
ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 
 

15. 

Услуге културе 

 Ушещће на културним 
манифестацијама 

  Улазнице за Сајам 
коига 

 Кпстими за Светпг 
Саву 
 

25.000,00 20.833,33 424221    Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди збпг пбезбеђеоа пзвушеоа за приредбе ппвпдпм прпслава у щкпли. Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе 
цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста 
цена на тржищту (2% гпдищое). 
 

 
 
16. 

Специјализпване услуге 

 Чувар 

 лектпр 

740.000,00 
500.000,00 
240.000,00 

616.664,00 
416.665,00 
199.999,20 

424911  Фебруар Фебруар Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 

Набавка се спрпвпди ради на захтев савета рпдитеља а у циљу спрпвпђеоа мера за безбеднпст ушеника, заппслених и пбјекта щкпле. 
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих 



 

 

прпцеоене вреднпсти ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 
 

17. Прпјектна дпкументација                                    600.000,00                      499.998,00          511431  јул јул децембар 

 Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Шкпла је у прпграму међунарпдне матуре.Какп пвај прпграм захтева ппстпјаое кабинета и лабпратприја,а щкпла тренутнп нема тај 
прпстпр,ппднет је захтев Министарству зс нсдпгрсдоу и прпщиреое зграде.Из тих разлпга пптребнп је урадити прпјектну дпкументацију. 
Прпцеона вреднпст утврђена је на пснпву кпнтаката са архитектпнским бирпима. 

 РАДПВИ  

1. 

Ппправке и пдржаваое 
пбјекта 

 грпмпбранска 
инсталација 

 стакла 

 пдрж.сист.за пбезб. 
 

350.000,00 
 

270.000,00 
 

50.000,00 
30.000,00 

 

291.665,50 
 

224.999,91 
 

41.666,50 
24.999,99 

 

425100 
 

425114 
 

425191 
425119 

   Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради раципналнијег кприщћенја щкплскпг прпстпра,и безбеднијег функципнисанја кабинета инфпрматике 
 

2. 

Ппправке и пдржаваое 
ппреме 

 сервис клима 
уређаја,кппир ап. 

 ппправка раш.ппреме  

 пппр.ппреме за 
пбраз.и сппрт 

210.000,00 
 

120.000,00 
 

70.000,00 
20.000,00 

174.998,60 
 

99.999,00 
 

58.333,00 
16.666,60 

 

425200 
 

425212 
 

425222 
 

   Фебруар-
Децембар 

Разлпг и пправданпст 
набавке; нашин утврђиваоа 
прпцеоене вреднпсти 

Набавка се спрпвпди ради замене пплпмљенпг стакла а у циљу безбеднпсти ушеника и заппслених. 
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдина, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих 
ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту (2% гпдищое). 
 


