
План набавки за 2019. годину 
Установа Спортски центар "Бор" у Бору

Измена плана број: 906-1/2019

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2019. годину 25.1.2019

Измена број: 505-1 27.2.2019

Измена број: 906-1/2019 10.4.2019

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 
уговора

Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

29.356.869

са ПДВ-ом

2019 29.356.869

добра 27.812.663

1.1.1 4

2019

5

2019
отворени 
поступак

5

2020

Неопходно је обезбедити континуирану испоруку електричне енергије за потребе Устнове;

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом утрошње прегходног периода који је увећан на 
основу упутства за израду плана и на основу кретања цена на тржишту.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге за електричну енергију17.410.172

По годинама: 
2019-17.410.172

Услуге за електричну енергију 421211-1301-
0004

17.410.172 20.892.206

1.1.2 1

2019

2

2019
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2019

Евро премијум -  БМБ 95, евро дизел,  течни гас – ТНГ  неопходно је за стављање и пуштање механизација у рад на скијалишту као и за превоз 
запослених на издвојене објекте
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са потенцијалним добављачима.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка горива за моторни погон -  (евро 
премијум -  БМБ 95, евро дизел, течни гас - 
ТНГ)

1.041.667

По годинама: 
2019-1.041.667

Набавка горива за моторни погон -  (евро 
премијум -  БМБ 95, евро дизел, течни гас - 
ТНГ)

426411-1301-
0004

125.000 150.000

426411-1301-
0004

125.000 150.000

426412-1301-
0004

291.667 350.000

426412-1301-
0004

250.000 300.000

426491-1301-
0004

125.000 150.000

426491-1301-
0004

125.000 150.000

Страна 1 од 30Датум штампе: 22.4.2019



1.1.3 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

12

2019

Набавка је неопходна ради пружања  услуга - припремање оброка за потребе Народне кухиње

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена преко интернета, Завода за статистику, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
(2% годишње).

тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Намирнице за припремање оброка за 
Народну кухињу
9.360.825

Партија 1. Јунеће месо бут прва 
класа,свињско месо бут прва класа, суве 
кости, риба ослић, месни нарезак 150гр 
свињски

4.129.570

Партија 2. Брашно 25/1 Т-500, уље, алева 
паприка 5/1,суви зачин 5/1, со 50/1, ловоров 
лист 2/1, суви першун 1/1, бибер, млеко 
тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1, 
алкохолно сирће

3.049.905

Партија 3. Црни лук, бели лук, пасуљ 25/1, 
кромпир, грашак 10/1, ђувеч 10/1

2.181.350

По годинама: 
2019-9.360.825

Намирнице за припремање оброка за 
Народну кухињу
Партија 1. Јунеће месо бут прва 
класа,свињско месо бут прва класа, суве 
кости, риба ослић, месни нарезак 150гр 
свињски
Партија 2. Брашно 25/1 Т-500, уље, алева 
паприка 5/1,суви зачин 5/1, со 50/1, ловоров 
лист 2/1, суви першун 1/1, бибер, млеко 
тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1, 
алкохолно сирће
Партија 3. Црни лук, бели лук, пасуљ 25/1, 
кромпир, грашак 10/1, ђувеч 10/1

523111-1301-
0004

9.360.825 10.600.000

услуге 1.544.206

1.2.1 1

2019

2

2019
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2019

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду и осигурање од одговорности 
према трећим лицима ради евентуалног оштећења и накнаде штете, у скаду са прописима, односно Законом о јавној својини.

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Осигурање зграде, опреме, возила, 
запослених у случају несреће на раду и 
осигурање од одговорности према трећим 
лицима

627.539

По годинама: 
2019-627.539

Осигурање зграде, опреме, возила, 
запослених у случају несреће на раду и 
осигурање од одговорности према трећим 
лицима

421511-1301-
0004

239.825 251.816

421512-1301-
0004

71.429 75.000

421513-1301-
0004

87.246 91.608

421521-1301-
0004

116.508 116.508

421523-1301-
0004

112.352 112.352

1.2.2 4

2019

4

2019
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6

2019

  Ремонт  и монтажа аквагана...

Процена вредности је извршена  анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске 
комуникације са потенцијалним добављачима.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
спорт - ремонт и монтажа аквагана...
916.667

По годинама: 
2019-916.667

Текуће поправке и одржавање опреме за 
спорт - ремонт и монтажа аквагана...

425263-1301-
0004

916.667 1.100.000

Страна 2 од 30Датум штампе: 22.4.2019



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 
уговора

Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

51.025.222

са ПДВ-ом

2019 51.025.222

добра 13.224.167добра 13.224.167

2.1.1 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Канцеларијски материјал планиран у складу са реалним потребама запослених
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима
Образложење основаности: Канцеларијски материјал планиран у складу са реалним потребама запослених; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Канцеларијски материјал -  папир за 
штампање, фасцилке, класери, налози за 
уплату, коверте, признанице, књиге улазних 
фактура, књиге излазних фактура, књиге 
шанка, еди књига, траке за фис. Касе, 
оловке, хемијске, фломастери, траке за 
штампање улазница на отвореном базену, 
кламерице, спајалице, селотејп, адинг ролна,
 каро папир, коректор у оловци, минице 0.5, 
мине за хемијске, мастило за печат, дневник 
благајне, налог за исплату и наплату, 
табулир папир, налог за уплату и исплату, 
свеске, књига рачуна, пописне листе, термо 
ролне различитих димензија, налог 
требовања и пријема, блок реверса, шихтана
 књига, хефталица, бушач, пробадачи, 
маркер, расхефтивач, деловодник, табулир, 
скраћени деловодник, интерна доставна 
књига, факс ролна, индиго, дигитрон, налог 
за службено путовање, гумица за брисање, 
робне картице, лепак за папир, дигитрон, 
филм за факс ролну, каса-блок, лењир, 
овлаживач  и остали канцеларијски 
материјал...

291.667

По годинама: 
2019-291.667

Канцеларијски материјал -  папир за 
штампање, фасцилке, класери, налози за 
уплату, коверте, признанице, књиге улазних 
фактура, књиге излазних фактура, књиге 
шанка, еди књига, траке за фис. Касе, 
оловке, хемијске, фломастери, траке за 
штампање улазница на отвореном базену, 
кламерице, спајалице, селотејп, адинг ролна,
 каро папир, коректор у оловци, минице 0.5, 
мине за хемијске, мастило за печат, дневник 
благајне, налог за исплату и наплату, 
табулир папир, налог за уплату и исплату, 
свеске, књига рачуна, пописне листе, термо 
ролне различитих димензија, налог 
требовања и пријема, блок реверса, шихтана
 књига, хефталица, бушач, пробадачи, 
маркер, расхефтивач, деловодник, табулир, 
скраћени деловодник, интерна доставна 
књига, факс ролна, индиго, дигитрон, налог 
за службено путовање, гумица за брисање, 
робне картице, лепак за папир, дигитрон, 
филм за факс ролну, каса-блок, лењир, 
овлаживач  и остали канцеларијски 
материјал...

426111-1301-
0004

83.333 100.000

426111-1301-
0004

208.333 250.000

Страна 3 од 30Датум штампе: 22.4.2019



2.1.2 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Законска обавеза су средтва за личну заштиту радника на раду

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима.

Образложење основаности: Законска обавеза су средтва за личну заштиту радника на раду; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остали расходи за одећу, обућу и униформе 
, заштитна одела - чизме гумене 
постављене, наочаре заштитне, рукавице 
кожне са пет прстију, рукавице 
електроизолационе, радно (портирско) одело
 дводелно са скидајућом поставом, заштитне
 маске једнократне, ципеле заштитне зимске,
 јакне зимске непромочиве, ципеле заштитне 
летње, мајца са кратким рукавима, маска са 
визиром, маска и цедило за маску са ознаком
 за киселе гасове, рукавице заштитне (гума 
или тканина), дуксерица, наочари са UV и IC 
заштитом, , шорц, качкет, папуче(пар), 
кошуља конобарска, ципеле кожне 
конобарске, обућа санитарна конобарска, 
капа куварска, месарска кецеља...

416.667

По годинама: 
2019-416.667

Остали расходи за одећу, обућу и униформе 
, заштитна одела - чизме гумене 
постављене, наочаре заштитне, рукавице 
кожне са пет прстију, рукавице 
електроизолационе, радно (портирско) одело
 дводелно са скидајућом поставом, заштитне
 маске једнократне, ципеле заштитне зимске,
 јакне зимске непромочиве, ципеле заштитне 
летње, мајца са кратким рукавима, маска са 
визиром, маска и цедило за маску са ознаком
 за киселе гасове, рукавице заштитне (гума 
или тканина), дуксерица, наочари са UV и IC 
заштитом, , шорц, качкет, папуче(пар), 
кошуља конобарска, ципеле кожне 
конобарске, обућа санитарна конобарска, 
капа куварска, месарска кецеља...

426129-1301-
0004

208.333 250.000

426129-1301-
0004

208.333 250.000

2.1.3 3

2019

4

2019
39.2. 12

2019

Потребно је купити украсне  биљке, цвеће и семе за уређење зелене површине  око Установе
Процењена вредност је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту
  до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;
Образложење основаности: Потребно је купити украсне  биљке, цвеће и семе за уређење зелене површине  око Установе; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Остали материјал за пољопривреду: украсне
 биљке,цвеће, дрвеће,трава, семе, земља за 
цвеће...

41.667

По годинама: 
2019-41.667

Остали материјал за пољопривреду: украсне
 биљке,цвеће, дрвеће,трава, семе, земља за 
цвеће...

426291-1301-
0004

41.667 50.000

2.1.4 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Литература неопходна за редован рад запослених, усавршавање и примену Закона;

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Литература неопходна за редован рад запослених, усавршавање и примену Закона;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стручна литература за редовне потребе 
запослених...
183.333

По годинама: 
2019-183.333

Стручна литература за редовне потребе 
запослених...

426311-1301-
0004

125.000 150.000

426311-1301-
0004

58.333 70.000

Страна 4 од 30Датум штампе: 22.4.2019



2.1.5 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Неопходна литература за образовање и усавршавање запослених

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Неопходна литература за образовање и усавршавање запослених; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стручна литература за образовање 
запослених...
25.000

По годинама: 
2019-25.000

Стручна литература за образовање 
запослених...

426312-1301-
0004

25.000 30.000

2.1.6 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Редовна набавка материјала за спорт: лопте, лоптице за стони тенис, рекети,мрежице...

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;

Образложење основаности: Редовна набавка материјала за спорт: лопте, лоптице за стони тенис, рекети,мрежице по спецификацији руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Материјал за спорт: лопте, лоптице за стони 
тенис, рекети,мрежице...
41.667

По годинама: 
2019-41.667

Материјал за спорт: лопте, лоптице за стони 
тенис, рекети,мрежице...

426631-1301-
0004

41.667 50.000

2.1.7 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

По Закону мора се обезбедити санитетски материјал како би се у одрећеним условимапружила прва помоћ запосленима и корисницима услуга

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредности из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту
 до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;

Образложење основаности: По Закону мора се обезбедити санитетски материјал како би се у одрећеним условимапружила прва помоћ 
запосленима и корисницима услуга; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остали медицински и лабораторијски 
материјал - обавезан садржај за пружање 
прве помоћи - Алкохол  0,2 л 70%, енбецин у 
спреју, риванол 0,2 л, вата паковање 200гр, 
компресе стерилне 5х5, калико завој уткани 
руб 6х5,  галопласт 2цмх1м, флексогал 
4цмх10цм, ханзапласт паковање, завој за 
прву помоћ стерилни тип 0, завој за прву 
помоћ стерилни тип 1,завој за прву помоћ 
стерилни тип 2, рукавице хирушке, гел 
против опекотина...

116.667

По годинама: 
2019-116.667

Остали медицински и лабораторијски 
материјал - обавезан садржај за пружање 
прве помоћи - Алкохол  0,2 л 70%, енбецин у 
спреју, риванол 0,2 л, вата паковање 200гр, 
компресе стерилне 5х5, калико завој уткани 
руб 6х5,  галопласт 2цмх1м, флексогал 
4цмх10цм, ханзапласт паковање, завој за 
прву помоћ стерилни тип 0, завој за прву 
помоћ стерилни тип 1,завој за прву помоћ 
стерилни тип 2, рукавице хирушке, гел 
против опекотина...

426791-1301-
0004

83.333 100.000

426791-1301-
0004

33.333 40.000

Страна 5 од 30Датум штампе: 22.4.2019



2.1.8 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Неопходно за основни рад и одржавање објекта, хемијска средства за чишћење свлачионица, хала велика и мала, стрељана, куглана, балон хала, 
хола, тушиона, тоалета, ресторана, кухиње, дела за издавање оброка корисницима народне кухиње и осталих делова објекта;

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;

Образложење основаности: Неопходно за основни рад и одржавање објекта, хемијска средства за чишћење свлачионица, хала велика и мала, 
стрељана, куглана, балон хала, хола, тушиона, тоалета, ресторана, кухиње, дела за издавање оброка корисницима народне кухиње и осталих 
делова објекта; по спецификацији руководиоца техничке службе по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Хемијска средствa за чишћење - Средство за
 убијање буба и инсеката, лепак за мишеве, 
детерџент за тоалете, средство за рибање, 
сона киселина, санипер,  освеживач шоље, 
средство за одржавање паркета,   течни вим,
 средство за стакло, течни сапун, прашак, 
омекшивач, избељивач рубља, течност за 
суђе, пудер у праху, одмашћивач, 
дезинфекционо средство, панол паста, 
средство за одпушавање канализације, 
таблете за писоар, освеживач просторија, 
пудер у праху, средство за отклањање 
флека, средство за дезинф. површина и 
посуђа, средство за сузбијање корова, 
средство за машинско прање подова...

458.333

По годинама: 
2019-458.333

Хемијска средствa за чишћење - Средство за
 убијање буба и инсеката, лепак за мишеве, 
детерџент за тоалете, средство за рибање, 
сона киселина, санипер,  освеживач шоље, 
средство за одржавање паркета,   течни вим,
 средство за стакло, течни сапун, прашак, 
омекшивач, избељивач рубља, течност за 
суђе, пудер у праху, одмашћивач, 
дезинфекционо средство, панол паста, 
средство за одпушавање канализације, 
таблете за писоар, освеживач просторија, 
пудер у праху, средство за отклањање 
флека, средство за дезинф. површина и 
посуђа, средство за сузбијање корова, 
средство за машинско прање подова...

426811-1301-
0004

208.333 250.000

426811-1301-
0004

250.000 300.000

2.1.9 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Инвентар за одржавање  хигијене објекта ради безбедности и здравља запослених и корисника услуга
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;
Образложење основаности: Инвентар за одржавање  хигијене објекта ради безбедности и здравља запослених и корисника услуга; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Инвентар за одржавање хигијене - Метле, 
четке, бриско, текстил за рибање, пајалице , 
ђубравници, канта за смеће, метле, кофа , 
телескоп, зогер,  дршке   уметак, кесе за 
усисивач, рукавице, гума за брисање стакла, 
леђна прскалица...

208.333

По годинама: 
2019-208.333

Инвентар за одржавање хигијене - Метле, 
четке, бриско, текстил за рибање, пајалице , 
ђубравници, канта за смеће, метле, кофа , 
телескоп, зогер,  дршке   уметак, кесе за 
усисивач, рукавице, гума за брисање стакла, 
леђна прскалица...

426812-1301-
0004

83.333 100.000

426812-1301-
0004

125.000 150.000

2.1.10 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна средства  за одржавање базена и третирања  базенске воде
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;
Образложење основаности:   Неопходна средства за одржавање базена и третирања базенске воде на основу спецификације руководиоца службе 
базена; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остали материјал за  хигијену - алги макс, 
натријум хипохлорит, концентрована 
киселина...

266.667

По годинама: 
2019-266.667

Остали материјал за  хигијену - алги макс, 
натријум хипохлорит, концентрована 
киселина...

426819-1301-
0004

250.000 300.000

426819-1301-
0004

16.667 20.000

Страна 6 од 30Датум штампе: 22.4.2019



2.1.11 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Остали материјал потребан за хигијену објекта, запослених и корисника услуга, остали материјал потрбан за рад Установе
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;
Образложење основаности: Остали материјал потребан за хигијену објекта, запослених и корисника услуга, остали материјал потрбан за рад 
Установе; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Остали материјал за угоститељство: 
салвете, сламчице, чачкалице,  кесе, џакови,
 фишек, папир, фолије, пластичне чаше, 
сунђери, крпе, жице за суђе, буре, пластичне
 кашичице, убруси, тоалет папир,кутије 
пластичне, хигијенске рукавице, мушема...

375.000

По годинама: 
2019-375.000

Остали материјал за угоститељство: 
салвете, сламчице, чачкалице,  кесе, џакови,
 фишек, папир, фолије, пластичне чаше, 
сунђери, крпе, жице за суђе, буре, пластичне
 кашичице, убруси, тоалет папир,кутије 
пластичне, хигијенске рукавице, мушема...

426829-1301-
0004

41.667 50.000

426829-1301-
0004

333.333 400.000

Страна 7 од 30Датум штампе: 22.4.2019



2.1.12 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

 За потребе одржавања функционалности Установе Спортски центар, скијалишта Црни врх, аеродрома Бор неопходна је набавка потрошног, 
електро,грађевинског и водоводног материјала.

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности:  За потребе одржавања функционалности Установе Спортски центар, скијалишта Црни врх, аеродрома Бор неопходна 
је набавка потрошног, електро,грађевинског и водоводног материјала.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 505-1; усвојена: 27.2.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Измена плана због настале техничке грешке приликом уноса података

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Материјал за посебне намене - потрошни 
материјал:  ексери,  глет маса , 
полудисперзија, тонер, боја за подове и 
зидове, разређивач , силикон, брава, уметак 
браве,  одвијач, шрафови, матице, 
подлошке, типлови, катанци, траке; 
кабла,прекидач, утикач, осигурач, катанци,  
склопке , флуоцеви, стартери, сијалице, 
сијалична грла, ВТФ сијалице, рефлекторне 
сијалице, упаљачи за рефлекторе , продужни
 кабл, каблови за звучнике са кенонима , 
индустријски прикључак, унимер,  грејачи за 
елктричне шпорете, прекидачи за електричне
 шпорете, термостати, грејачи, силиконске 
жице, азбестне свећице, изолир траке, 
клеме, кондезатори за рефлекторе, ремен, 
дозна, сифон са наставком, затварач, пвц 
славина, туш, ручка, мрежа, излив, резна 
плоча, гума спољна, гума унутрашња, 
пловак, типлови, шарке, ексцентар, дупли 
нипли, тестера за метал, лист бонсека, 
поклопац за дозну, клизна спојка, колено, 
редуцир, калибарски прстен, носач, подна 
гума, носач вц шоље, испусна цев, вц даска, 
држац вентила, пвц везице, штелујућа 
манжетна, гумице, скалпел, контактер, 
сифон, шелне, убодна тестера, топиви 
уметак осигурача, капа  осигурача, спојница, 
колено кучина, вентили, брусни диск, 
постоље за ножасти осигурач, глинарица, 
шине, батерије,  луле, клинасти каиш, 
огледало, кондензатор за 
рефлекторе,заставе,склопке, нож.осигурач, 
флуо цеви, бим.заштита, рингле и грејачи, 
термостати, нитне за ланац са закивцима, 
сајле, нит, стиропор, пур пена, паљена жица,
 пвц црева за водоводну инсталацију, 
ребраста црева ø 110 , алке металне, спреј 
одвијач, контакт спреј, разводна кутија 
ог,тефлон трака,армирана црева,цемент, 
гипс, мреже за сенчење, лепак за дрво, 
лепак за гуму, даске...

491.667

По годинама: 
2019-491.667

Материјал за посебне намене - потрошни 
материјал:  ексери,  глет маса , 
полудисперзија, тонер, боја за подове и 
зидове, разређивач , силикон, брава, уметак 
браве,  одвијач, шрафови, матице, 
подлошке, типлови, катанци, траке; 
кабла,прекидач, утикач, осигурач, катанци,  
склопке , флуоцеви, стартери, сијалице, 
сијалична грла, ВТФ сијалице, рефлекторне 
сијалице, упаљачи за рефлекторе , продужни
 кабл, каблови за звучнике са кенонима , 
индустријски прикључак, унимер,  грејачи за 
елктричне шпорете, прекидачи за електричне
 шпорете, термостати, грејачи, силиконске 
жице, азбестне свећице, изолир траке, 
клеме, кондезатори за рефлекторе, ремен, 
дозна, сифон са наставком, затварач, пвц 
славина, туш, ручка, мрежа, излив, резна 
плоча, гума спољна, гума унутрашња, 
пловак, типлови, шарке, ексцентар, дупли 
нипли, тестера за метал, лист бонсека, 
поклопац за дозну, клизна спојка, колено, 
редуцир, калибарски прстен, носач, подна 
гума, носач вц шоље, испусна цев, вц даска, 
држац вентила, пвц везице, штелујућа 
манжетна, гумице, скалпел, контактер, 
сифон, шелне, убодна тестера, топиви 
уметак осигурача, капа  осигурача, спојница, 
колено кучина, вентили, брусни диск, 
постоље за ножасти осигурач, глинарица, 
шине, батерије,  луле, клинасти каиш, 
огледало, кондензатор за 
рефлекторе,заставе,склопке, нож.осигурач, 
флуо цеви, бим.заштита, рингле и грејачи, 
термостати, нитне за ланац са закивцима, 
сајле, нит, стиропор, пур пена, паљена жица,
 пвц црева за водоводну инсталацију, 
ребраста црева ø 110 , алке металне, спреј 
одвијач, контакт спреј, разводна кутија 
ог,тефлон трака,армирана црева,цемент, 
гипс, мреже за сенчење, лепак за дрво, 
лепак за гуму, даске...

426911-1301-
0004

408.333 490.000

426911-1301-
0004

83.333 100.000
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Образложење: Техничка исправка

2.1.13 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

За редовне потребе одржавања процесне опреме,машина, табача, ски лифта

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Неопходно за редовне потребе одржавања процесне опреме, машина, табача, ски лифта, по спецификацији 
руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Материјал за посебне намене - резервни 
делови: филтер свећице са филтер платном,
  делови за филтер свећице, стазе за 
преливне канале, вентил са лептирастим 
засуном, ручни лептирасти вентил, 
контактери, склопке, каиш за венрилациони 
систем, електро магнет припремне групе, 
хидраулична црева, лежајеви за котуре са 
гуменом облогом, летње и зимске гуме за три
 аутомобила,комплет кључева,акумулатор...

333.333

По годинама: 
2019-333.333

Материјал за посебне намене - резервни 
делови: филтер свећице са филтер платном,
  делови за филтер свећице, стазе за 
преливне канале, вентил са лептирастим 
засуном, ручни лептирасти вентил, 
контактери, склопке, каиш за венрилациони 
систем, електро магнет припремне групе, 
хидраулична црева, лежајеви за котуре са 
гуменом облогом, летње и зимске гуме за три
 аутомобила,комплет кључева,акумулатор...

426912-1301-
0004

166.667 200.000

426912-1301-
0004

166.667 200.000

2.1.14 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Неопходно за основно одржавање  и стављање у функцију ради пружања услуга корисницима,за одржавање жичаре, табача, котурова на ски 
лифту, наведено је додтрајало и доста тога је оштећено с обзиром на свакодневну посећеност и коришћење истих, долази до премештања 
одређених санитарних елемената како би се задовољиле потребе корисника, хитене мање интервенције смо у могућности одрадити сами, мањи 
обим санације зидних површина урадили би у сопственој режији, све у складу са могућностима

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Неопходно за основно одржавање  и стављање у функцију ради пружања услуга корисницима,за одржавање жичаре, 
табача, котурова на ски лифту наведено је додтрајало и доста тога је оштећено с обзиром на свакодневну посећеност и коришћење истих, долази 
до премештања одређених санитарних елемената како би се задовољиле потребе корисника,  хитне мање интервенције смо у могућности 
одрадити сами, мањи обим санације зидних површина урадили би у сопственој режији, све у складу са могућностима по спецификацији 
руководилаца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Алат и инвентар -  за потребе техничког 
одржавања,за одржавање спортских 
реквизита,зелених површина, спортских 
подлога,семафора, бушилица, брусилица,  
моторцангле, шпицангле, цвицангле, кесер, 
четка челична, декаламит,  пробна 
лампа,пехаметар, роцангле, рам за тестеру, 
шпанери, сајла, кљешта, чекић, шрафцигери,
 кључеви, бургије, држаље, ашови, мотике, 
лопате, грабуља, секира, маказе,  шпакле, 
ваљак, глетелица....

225.000

По годинама: 
2019-225.000

Алат и инвентар -  за потребе техничког 
одржавања,за одржавање спортских 
реквизита,зелених површина, спортских 
подлога,семафора, бушилица, брусилица,  
моторцангле, шпицангле, цвицангле, кесер, 
четка челична, декаламит,  пробна 
лампа,пехаметар, роцангле, рам за тестеру, 
шпанери, сајла, кљешта, чекић, шрафцигери,
 кључеви, бургије, држаље, ашови, мотике, 
лопате, грабуља, секира, маказе,  шпакле, 
ваљак, глетелица....

426913-1301-
0004

141.667 170.000

426913-1301-
0004

83.333 100.000
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2.1.15 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходно за основни рад угоститељских објеката Установе

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Неопходно за основни рад угоститељских објеката Установе по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Материјал за посебне намене - Инвентар за 
потребе угоститељства: тањири, прибор за 
јело и чаше за угоститељство, 
столњаци,надстољнаци,  украсне машне за 
столице, навлаке за столице,кутлаче, 
бокали, вангле,жице за мућење, хватаљка, 
ренде, масат,тучак,  кух.ножеви, термоси за 
храну, тепих, стазе, шерпе, лонци, 
плехови,џезва, посипачи, пиксле, ајнцер-
плато, остали инвентар за потребе 
ресторана...

258.333

По годинама: 
2019-258.333

Материјал за посебне намене - Инвентар за 
потребе угоститељства: тањири, прибор за 
јело и чаше за угоститељство, 
столњаци,надстољнаци,  украсне машне за 
столице, навлаке за столице,кутлаче, 
бокали, вангле,жице за мућење, хватаљка, 
ренде, масат,тучак,  кух.ножеви, термоси за 
храну, тепих, стазе, шерпе, лонци, 
плехови,џезва, посипачи, пиксле, ајнцер-
плато, остали инвентар за потребе 
ресторана...

426913-1301-
0004

258.333 310.000

2.1.16 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Неопходно је обезбедити средства за зимски период ради безбедности  како запослених тако и корисника услуга

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Неопходно је обезбедити средства за зимски период  ради безбедности  како запослених тако и корисника услуга; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Индустријска со - натријум или калцијум 
хлорид...
25.000

По годинама: 
2019-25.000

Индустријска со - натријум или калцијум 
хлорид...

426914-1301-
0004

25.000 30.000

2.1.17 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна хемијска  средства за третирање базенске воде, третирање траве,одржавање терена  по спецификацији руководиоца

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима.

Образложење основаности: Неопходна хемијска  средства за третирање базенске воде, третирање траве, одржавање терена  по спецификацији 
руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Остали материјал за посебне намене - 
Хлор,перфит, хлор у таблетама , сани 
гранулат, средство за третирање 
траве,тенесит...

375.000

По годинама: 
2019-375.000

Остали материјал за посебне намене - 
Хлор,перфит, хлор у таблетама , сани 
гранулат, средство за третирање 
траве,тенесит...

426919-1301-
0004

375.000 450.000
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2.1.18 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Набавка канцеларијског  и угоститељског намештаја због дотрајалости постојећих

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности:  Набавка канцеларијског  и угоститељског намештаја по спецификацији руководилаца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

 Намештај -  канцеларијски  столови и 
столице, барске столице, баштанске и 
угоститељске столице, сточићи, ормани, 
лежаљке, настрешице,сунцобрани...

500.000

По годинама: 
2019-500.000

 Намештај -  канцеларијски  столови и 
столице, барске столице, баштанске и 
угоститељске столице, сточићи, ормани, 
лежаљке, настрешице,сунцобрани...

512211-1301-
0004

125.000 150.000

512211-1301-
0004

375.000 450.000

2.1.19 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна је набавка опреме за надоградњу и унапређење постојећег система видео надзора, врата базена, клизних врата за банкет салу,  клима 
уређаја

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности:  Набавка опреме за надоградњу и унапређење постојећег система видео надзора, врата базена, клизних врата за 
банкет салу,  клима уређаја по спецификацији руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Уградна опрема - камере са зумом за видео 
надзор, снимачи, свичеви, врата за базен, 
клизна врата за банкет салу, клима уређаји...

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Уградна опрема - камере са зумом за видео 
надзор, снимачи, свичеви, врата за базен, 
клизна врата за банкет салу, клима уређаји...

512212-1301-
0004

83.333 100.000

512212-1301-
0004

166.667 200.000

2.1.20 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна набавка рачунарске опреме за несметано обављање финансијско књиговодствених и других послова у Установи

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Неопходна набавка рачунара и пратеће опреме за несметано обављање послова  у Установи  по спецификацији 
руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Рачунарска опрема - рачунари са пратећом 
опремом, лап топ..
208.333

По годинама: 
2019-208.333

Рачунарска опрема - рачунари са пратећом 
опремом, лап топ..

512221-1301-
0004

125.000 150.000

512221-1301-
0004

83.333 100.000

2.1.21 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна набавка штампача, копир апарата за несметано одвијање процеса рада

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Неопходна набавка штампача, копир апарата  за несметано одвијање процеса рада по спецификацији руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Штампачи - копир апарат, поклопац за копир 
апарат,  штампач...
166.667

По годинама: 
2019-166.667

Штампачи - копир апарат, поклопац за копир 
апарат,  штампач...

512222-1301-
0004

83.333 100.000

512222-1301-
0004

83.333 100.000
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2.1.22 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Опрема за рад запослених службе обезбеђења, опрема за службу спорта
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности:  Опрема за рад запослених службе обезбеђења, опрема за службу спорта по спецификацији руководилаца; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Електронска опрема -  лед батеријске лампе 
пуњиве, фискална каса са гпрс-ом, 
семафор...

207.500

По годинама: 
2019-207.500

Електронска опрема -  лед батеријске лампе 
пуњиве, фискална каса са гпрс-ом, 
семафор...

512241-1301-
0004

83.333 100.000

512241-1301-
0004

124.167 149.000

2.1.23 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна је набавка опреме за угоститељство за несметано обављање делатности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Неопходна је набавка опреме за угоститељство за несметано обављање делатности по спецификацији руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Опрема за домаћинство -  ваљак за пеглање,
 усисивач,  радијатор,фритеза, 
вага,месорезница, индукциона плоча, 
фрижидер, замрзивач,  бојлер, машина за 
прање веша...

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Опрема за домаћинство -  ваљак за пеглање,
 усисивач,  радијатор,фритеза, 
вага,месорезница, индукциона плоча, 
фрижидер, замрзивач,  бојлер, машина за 
прање веша...

512251-1301-
0004

250.000 300.000

2.1.24 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Куповина опреме за угоститељство за несметано обављање послова

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности:  Неопходна куповина опреме за угоститељство ради несметаног обављање послова по спецификацији руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Опрема за угоститељство - расхладна 
витрина, пулт, професионални шпорет за 
кување и печење, етажна пећ, апарат за 
еспресо,кухињска и ресторанска колица, 
тенда за ресторан...

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Опрема за угоститељство - расхладна 
витрина, пулт, професионални шпорет за 
кување и печење, етажна пећ, апарат за 
еспресо,кухињска и ресторанска колица, 
тенда за ресторан...

512252-1301-
0004

250.000 300.000

2.1.25 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна је куповина опреме за несметано одвијање спортских активности по спецификацији руководиоца.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Неопходно је увећати капацитет озвучења и осавременити опрему за бољи рад, услед квара постојећег ДВД - а 
неопходна је набавка новог за несметан рад Службе за спорт. Служба за спорт ДВД користи за пуштање музике на паузи као и пре почетка и на 
крају спортских манифестација; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за културу - активне звучне кутије, 
ДВД уређај
166.667

По годинама: 
2019-166.667

Опрема за културу - активне звучне кутије, 
ДВД уређај

512631-1301-
0004

166.667 200.000
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2.1.26 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Услед дотрајалости и оштећења постојећих рипстола из безбедносних разлога неопходна је набавка нових, услед непрекидног коришћења и 
оптерећења долази до честог пуцања кошаркашких табли, како би се извршила ургентна замена истих неопходно је имати их у резерви;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Услед дотрајалости и оштећења постојећих рипстола из безбедносних разлога неопходна је набавка нових, услед 
непрекидног коришћења и оптерећења долази до честог пуцања кошаркашких табли, како би се извршила ургентна замена истих неопходно је 
имати их у резерви;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за спорт -  рипстоли у малој 
дворани, кошаркашке табле - полиестер...
125.000

По годинама: 
2019-125.000

Опрема за спорт -  рипстоли у малој 
дворани, кошаркашке табле - полиестер...

512641-1301-
0004

125.000 150.000

2.1.27 3

2019

4

2019
39.2. 12

2019

Унапређење система заштите од пожара у складу са правилима и стандардима
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Унапређење система заштите од пожара у складу са правилима и стандардима; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за јавну безбедност  -  Средства и 
опрема за колективну заштиту на раду и 
заштиту од пожара: апарати за гашење 
пожара (S9A, S6A, CO2 - 5кг, ватрогасна 
црева и млазнице, остала опрема за 
хидранте...

83.333

По годинама: 
2019-83.333

Опрема за јавну безбедност  -  Средства и 
опрема за колективну заштиту на раду и 
заштиту од пожара: апарати за гашење 
пожара (S9A, S6A, CO2 - 5кг, ватрогасна 
црева и млазнице, остала опрема за 
хидранте...

512811-1301-
0004

83.333 100.000

2.1.28 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходно је урадити: систем паник осветљења фазе 2: велика сала, мала сала купола 1; систем паник осветљења фазе 3:  купола 2, горњи хол, 
доњи хол

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Неопходно је урадити: систем паник осветљења фазе 2: велика сала, мала сала купола 1; систем паник осветљења 
фазе 3:  купола 2, горњи хол, доњи хол; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за јавну безбедност - систем паник 
осветљења фаза 2, систем паник 
осветљења фаза 3....

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Опрема за јавну безбедност - систем паник 
осветљења фаза 2, систем паник 
осветљења фаза 3....

512811-1301-
0004

250.000 300.000

2.1.29 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потрбно је урадити надоградњу и унапређење постојећег система видео надзора као и замену дотрајалих компоненти

Образложење основаности: Потрбно је урадити надоградњу и унапређење постојећег система видео надзора као и замену дотрајалих компоненти; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за јавну безбедност - Надоградња 
система видео надзора и замена дотрајалих 
компонената:  улаз гледалишта, управа, 
доњи хол, горњи хол...

125.000

По годинама: 
2019-125.000

Опрема за јавну безбедност - Надоградња 
система видео надзора и замена дотрајалих 
компонената:  улаз гледалишта, управа, 
доњи хол, горњи хол...

512811-1301-
0004

125.000 150.000
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2.1.30 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна  набавка опреме за несметано одвијање активности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).83

Образложење основаности: 
Неопходна је набавка опреме за несметано одвијање активности по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Моторна опрема -   косачица,тестера, 
грталица,тример, фреза, торусни 
трансформатор...

166.667

По годинама: 
2019-166.667

Моторна опрема -   косачица,тестера, 
грталица,тример, фреза, торусни 
трансформатор...

512921-1301-
0004

166.667 200.000

2.1.31 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна куповина механичке опреме за несметано обављање делатности Установе

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Неопходна куповина механичке опреме за несметано обављање делатности Установе; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Механичка опрема -  хлоринатор, ињектор, 
хлорна пумпа, хлорна бица, компресор...
383.333

По годинама: 
2019-383.333

Механичка опрема -  хлоринатор, ињектор, 
хлорна пумпа, хлорна бица, компресор...

512933-1301-
0004

383.333 460.000

2.1.32 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна је набавка усисивача и осталог алата за  техничко одржавање

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора предходне 3 године, као и уводом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Неопходна је набавка усисивача и осталог алата за   техничко одржавање  по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Немоторизовани алати - усисивач и остали  
алат за техничко одржавање...
166.667

По годинама: 
2019-166.667

Немоторизовани алати - усисивач и остали  
алат за техничко одржавање...

512941-1301-
0004

166.667 200.000

2.1.33 2

2019

2

2019
7.1.6) 12

2019

Набавка  намирница за потребе даље продаје и остваривања прихода у угоститељским објектима Установе

Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту и на основу последњег објављеног податка Републичког завода за 
статистику.

Образложење основаности: Набавка намирница за потребе даље продаје и остваривања прихода, по спецификацији руководиоца угоститељства;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Роба за даљу продају – храна3.083.333

По годинама: 
2019-3.083.333

Роба за даљу продају – храна 523111-1301-
0004

3.083.333 3.700.000
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2.1.34 2

2019

2

2019
7.1.6) 12

2019

Набавка пића  је неопходна ради пружања угоститељских услуга и остваривања прихода у угоститељским објектима Установе

Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту и на основу последњег објављеног податка републичког завода за 
статистику.

Образложење основаности: Набавка пића је неопходна ради пружања угоститељских услуга и остваривања прихода, по спецификацији 
руководиоца угоститељства;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Роба за даљу продају – пиће2.250.000

По годинама: 
2019-2.250.000

Роба за даљу продају – пиће 523111-1301-
0004

2.250.000 2.700.000

2.1.35 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходна за косилицу и тример ради одржавања зелених површина око објекта, потребно за грталицу и раоник ради отклањања снега око објекта,
 за одржавање система табача, за подмазивање котурова и сајли  на жичари,за несметан и континуиран рад клизалишта, за редовне потребе 
Установе јер је објекат удаљен од институција са којима је потребна свакодневна сарадња, одвојени објекти дати на одржавање и обезбеђење 
тако да је потребна свакодневна контрола, потребно за службена путовања

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима.

Образложење основаности: Неопходна за косилицу и тример ради одржавања зелених површина око објекта, потребно за грталицу и раоник ради 
отклањања снега око објекта, за одржавање система табача, за подмазивање котурова и сајли  на жичари,за несметан и континуиран рад 
клизалишта, за редовне потребе Установе јер је објекат удаљен од институција са којима је потребна свакодневна сарадња, одвојени објекти дати 
на одржавање и обезбеђење тако да је потребна свакодневна контрола, потребно за службена путовања; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Уљa и мазивa - потребна за три  аутомобила,
 ски лифт, пумпе, фрезу, косачице, тример, 
грталицу, моторну пумпу, тестеру, 
пнеуматику, компресоре: термофлуид, 
фреон, фамфлуид, антифриз,моторно уље, 
хидраулично уље, литијумска маст, товатна 
маст...

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Уљa и мазивa - потребна за три  аутомобила,
 ски лифт, пумпе, фрезу, косачице, тример, 
грталицу, моторну пумпу, тестеру, 
пнеуматику, компресоре: термофлуид, 
фреон, фамфлуид, антифриз,моторно уље, 
хидраулично уље, литијумска маст, товатна 
маст...

426413-1301-
0004

125.000 150.000

426413-1301-
0004

125.000 150.000

2.1.36 1

2019

1

2019
39.2. 1

2019

По основу Правилника о раду Установе планирана је набавка поклона за децу запослених

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена натржишту.

Образложење основаности: По основу Правилника о раду Установе планирана је набавка поклона за децу запослених; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поклони за децу запослених...208.333

По годинама: 
2019-208.333

Поклони за децу запослених... 413142-1301-
0004

208.333 250.000

услуге 34.851.056услуге 34.851.056
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2.2.1 2

2019

3

2019
7.1.1) 12

2019

Износ је планиран по основу извршења

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Неопходно за грејање и одржавање топловодне мреже објекта; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Трошкови грејања - централно грејање16.511.747

По годинама: 
2019-16.511.747

Трошкови грејања - централно грејање 421225-1301-
0004

16.511.747 18.162.922

2.2.2 2

2019

3

2019
7.1.1) 12

2019

Овај трошак планиран на основу извршења претходне године због већег утрошка воде у месецима када се базен пушта у рад

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Овај трошак планиран на основу извршења претходне године због већег утрошка воде у месецима када се базен 
пушта у рад; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Услуге водовода и канализације...11.020.650

По годинама: 
2019-11.020.650

Услуге водовода и канализације... 421311-1301-
0004

11.020.650 12.122.715

2.2.3 2

2019

3

2019
7.1.1) 12

2019

Планирана средства су на основу постојеће цене увећана за пројектовану инфлацију

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;

Образложење основаности: Услуге уклањања и одлагања отпада, санитарне услуге и друге сродне услуге; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Одвоз отпада...650.000

По годинама: 
2019-650.000

Одвоз отпада... 421324-1301-
0004

650.000 780.000

2.2.4 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Износ је планиран по основу извршења

Процена вредности јеутврђена на основу  анализе цена из уговора претходне  3 године , као и увидом у актуелне цене различитих  понуђача преко 
интернета , рачунајући  и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)

Образложење основаности: Планирана средства у висини лимитираних средстава; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Телефон, телекс и  телефакс...193.803

По годинама: 
2019-193.803

Телефон, телекс и  телефакс... 421411-1301-
0004

64.167 77.000

421411-1301-
0004

129.637 155.564
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2.2.5 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Износ је планиран по основу извршења

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора предходне 3 године, као и уводом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Средства се планирају за плаћање ГПРС-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Интернет и слично...39.972

По годинама: 
2019-39.972

Интернет и слично... 421412-1301-
0004

19.138 22.966

421412-1301-
0004

20.833 25.000

2.2.6 2

2019

3

2019
39.2. 12

2020

Износ је планиран по основу извршења

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора предходне 3 године, као и уводом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Планирана средства у висини лимитираних средстава; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Услуге мобилног телефона...331.645

По годинама: 
2019-331.645

Услуге мобилног телефона... 421414-1301-
0004

64.167 77.000

421414-1301-
0004

267.479 320.974

2.2.7 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Износ је планиран по основу извршења

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора предходне 3 године, као и уводом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Износ је планиран по основу извршења; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Поштанске услуге...45.833

По годинама: 
2019-45.833

Поштанске услуге... 421421-1301-
0004

16.667 20.000

421421-1301-
0004

29.167 35.000

2.2.8 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Планирана средства су за испоруку набављене робе

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора предходне 3 године, као и уводом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности:  Средства планирана  за испоруку набављене робе; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Услуге доставе...17.500

По годинама: 
2019-17.500

Услуге доставе... 421422-1301-
0004

17.500 21.000
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2.2.9 1

2019

1

2019
39.2. 12

2019

Потребно је ради ефикасније функционисања Установе, остваривања прихода

Такса за телевизијску , кабловску, адсл претплату

Процењена вредност је утврђена на основу анализе из предходних уговора и испотивања тржишта
Образложење основаности: Такса за телевизијску , кабловску, адсл претплату; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Радио и телевизијска претплата...19.750

По годинама: 
2019-19.750

Радио и телевизијска претплата... 421911-1301-
0004

3.083 3.700

421911-1301-
0004

16.667 20.000

2.2.10 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Постоје приоритетне потребе и испланиран је износ средстава за овај вид трошкова

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Постоје приоритетне потребе и испланиран је износ средстава за овај вид трошкова; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Трошкови дневница (исхране) на службеном 
путу...
150.000

По годинама: 
2019-150.000

Трошкови дневница (исхране) на службеном 
путу...

422111-1301-
0004

150.000 180.000

2.2.11 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Постоје приоритетне потребе и испланиран је износ средстава за овај вид трошкова

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Постоје приоритетне потребе и испланиран је износ средстава за овај вид трошкова; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Трошкови смештаја на службеном путу...166.667

По годинама: 
2019-166.667

Трошкови смештаја на службеном путу... 422131-1301-
0004

41.667 50.000

422131-1301-
0004

125.000 150.000

2.2.12 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Постоје приоритетне потребе и испланиран је износ средстава за овај вид трошкова

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Постоје приоритетне потребе и испланиран је износ средстава за овај вид трошкова; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Остали трошкови за службена путовања...41.667

По годинама: 
2019-41.667

Остали трошкови за службена путовања... 422199-1301-
0004

41.667 50.000
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2.2.13 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Постоје приоритетне потребе и испланиран је износ средстава за овај вид трошкова

Цена јавног превоза

Образложење основаности: Превоз запослених јавним превозом у службене сврхе; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Превоз средствима јавним превозом...8.333

По годинама: 
2019-8.333

Превоз средствима јавним превозом... 422391-1301-
0004

8.333 10.000

2.2.14 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Трошак потребан за превоз хлора специјализованим возилом, превоз перфита...

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности:  Потребан  превоз хлора специјализованим возилом, превоз перфита...; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Трошкови селидбе и превоза...208.333

По годинама: 
2019-208.333

Трошкови селидбе и превоза... 422911-1301-
0004

41.667 50.000

422911-1301-
0004

166.667 200.000

2.2.15 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Одржавање књиговодственог програма и програма обрачуна плата...

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Одржавање књиговодственог програма и програма обрачуна плата...; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 505-1; усвојена: 27.2.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Измена плана због настале техничке грешке приликом уноса података

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Услуге одржавања рачунара и програма...92.630

По годинама: 
2019-92.630

Услуге одржавања рачунара и програма... 423221-1301-
0004

77.192 92.630

423221-1301-
0004

16.667 0

2.2.16 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

За потребе образовања и усавршавања запослених.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: За потребе образовања и усавршавања запослених.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге образовања и усавршавања 
запослених...
41.667

По годинама: 
2019-41.667

Услуге образовања и усавршавања 
запослених...

423311-1301-
0004

41.667 50.000

2.2.17 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно за пословање Установе;

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Потребно за пословање Установе;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Котизација за семинаре...166.667

По годинама: 
2019-166.667

Котизација за семинаре... 423321-1301-
0004

83.333 100.000

423321-1301-
0004

83.333 100.000
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2.2.18 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно за пословање Установе;

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Потребно за пословање Установе;; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Издаци за стручне испите...100.000

По годинама: 
2019-100.000

Издаци за стручне испите... 423391-1301-
0004

100.000 120.000

2.2.19 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно ради информисања јавности у циљу бољег рада Установе - због обављања маркетиншких активности.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Потребно ради информисања јавности у циљу бољег рада Установе по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале услуге штампања - рекламни 
материјал, брошура, плаката и летака, карте,
 дипломе и захвалнице, налепнице...

83.333

По годинама: 
2019-83.333

Остале услуге штампања - рекламни 
материјал, брошура, плаката и летака, карте,
 дипломе и захвалнице, налепнице...

423419-1301-
0004

83.333 100.000

2.2.20 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно ради информисања јавности у циљу бољег рада Установе-због обављања маркетиншких активности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Потребно ради информисања јавности у циљу бољег рада Установе по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге рекламе и пропаганде - реклама на 
штампаним медијима и израда рекламе...
83.333

По годинама: 
2019-83.333

Услуге рекламе и пропаганде - реклама на 
штампаним медијима и израда рекламе...

423431-1301-
0004

83.333 100.000

2.2.21 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Ради заступања и пружања адвокатских  услуга.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Адвокатске услуге, савети и правно заступање; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 505-1; усвојена: 27.2.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Измена плана због настале техничке грешке приликом уноса података

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Остале правне услуге...499.999

По годинама: 
2019-499.999

Остале правне услуге... 423539-1301-
0004

458.333 550.000

423539-1301-
0004

41.666 0
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2.2.22 1

2019

1

2019
39.2. 12

2019

Потребно за рад Установе јер систематизацијом није предвиђено радно место спасилац на базену које је неопходно ради безбедности купача и 
обуку непливача, додатно ангажовање конобара

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Потребно за рад Установе јер систематизацијом није предвиђено радно место спасилац на базену које је неопходно 
ради безбедности купача и обуку непливача, додатно ангажовање конобара; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 505-1; усвојена: 27.2.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Измена плана због настале техничке грешке приликом уноса података

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Остале стручне услуге -   спасиоци на базену
  горска служба за спашавање, додатно 
ангажовање конобара...

499.999

По годинама: 
2019-499.999

Остале стручне услуге -   спасиоци на базену
  горска служба за спашавање, додатно 
ангажовање конобара...

423599-1301-
0004

491.667 590.000

423599-1301-
0004

8.332 0

2.2.23 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Постоје потребе и планиран је износ средстава за овај вид трошкова

Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту.

Образложење основаности: Репрезентација је потребна за рад и боље функционицања у смислу развијања пословања а у сврху пословних 
састанка.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Репрезентација...41.667

По годинама: 
2019-41.667

Репрезентација... 423711-1301-
0004

41.667 50.000

2.2.24 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно је обезбедити поклоне за децу запослених и поклоне за дан жена запослених у Установи.

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Потребно је обезбедити поклоне за децу запослених и поклоне за дан жена запослених у Установи.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поклони...833

По годинама: 
2019-833

Поклони... 423712-1301-
0004

833 1.000

2.2.25 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

Потребно за рад Установе

Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту.

Образложење основаности: Потребно за рад Установе по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале опште услуге - одржавање и 
регистрација интернет адресе сајта...
16.667

По годинама: 
2019-16.667

Остале опште услуге - одржавање и 
регистрација интернет адресе сајта...

423911-1301-
0004

16.667 20.000
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2.2.26 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно ради организовања културно - уметничког програма у ресторану, летњој башти, башти базена

Процењена вредност је утврђена на основу вредности ранијих уговора и кретања цена на тржишту потенцијалних понуђача.

Образложење основаности: Потребно ради организовања културно - уметничког програма у ресторану, летњој башти, башти базена по 
спецификацији руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге образовања, културе...416.667

По годинама: 
2019-416.667

Услуге образовања, културе... 424221-1301-
0004

416.667 500.000

2.2.27 6

2019

7

2019
39.2. 12

2019

По основу закона о безбедности корисника услуга (купача и скијаша) потребно је сезонско ангажовање медицинске екипе.

Образложење основаности:  Ангажовање медицинске екипе; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Здравствена заштита по уговору...250.000

По годинама: 
2019-250.000

Здравствена заштита по уговору... 424311-1301-
0004

250.000 300.000

2.2.28 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно је како би се обезбедила редовна контрола квалитета и исправности базенске воде и контрола санитарне исправности угоститељских 
објаката – обавеза у складу са законом о јавном здрављу
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Потребно је како би се обезбедила редовна контрола квалитета и исправности базенске воде и контрола санитарне 
исправности угоститељских објаката – обавеза у складу са законом о јавном здрављу по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге јавног здравља - инспекција и 
анализа...
475.760

По годинама: 
2019-475.760

Услуге јавног здравља - инспекција и 
анализа...

424331-1301-
0004

475.760 570.912

2.2.29 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно је како би се обезбедила контрола санитарне исправности – обавеза у складу са законом о јавном здрављу

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Потребно је како би се обезбедила контрола санитарне исправности – обавеза у складу са законом о јавном здрављу 
по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лабораторијске услуге - санитарни прегледи,
 дератизација и дезинфекција, 
микробиолошка исправност намирница, 
провера алкохола у крви...

170.000

По годинама: 
2019-170.000

Лабораторијске услуге - санитарни прегледи,
 дератизација и дезинфекција, 
микробиолошка исправност намирница, 
провера алкохола у крви...

424341-1301-
0004

170.000 170.000

2.2.30 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Законска обавеза - систематски преглед запослених

Процена вредности је извршена  анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске 
комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Законска обавеза - систематски преглед запослених; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале медицинске услуге - Општи 
систематски преглед запослених...
183.333

По годинама: 
2019-183.333

Остале медицинске услуге - Општи 
систематски преглед запослених...

424351-1301-
0004

183.333 220.000
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2.2.31 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Законска обавеза за  услуге из области безбедности и здравља

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Законска обавеза за  услуге из области безбедности и здравља; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале специјализоване услуге - услуге из 
области безбедности и здравља...
80.933

По годинама: 
2019-80.933

Остале специјализоване услуге - услуге из 
области безбедности и здравља...

424911-1301-
0004

80.933 97.120

2.2.32 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Законска обавеза за вршење баждарења хлорних боца из безбедоносних разлога.
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима
Образложење основаности: Законска обавеза за вршење баждарења хлорних боца из безбедоносних разлога по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале специјализоване услуге - баждарење
 боца за хлор, периодични преглед, фарбање
 и замена вентила...

125.000

По годинама: 
2019-125.000

Остале специјализоване услуге - баждарење
 боца за хлор, периодични преглед, фарбање
 и замена вентила...

424911-1301-
0004

125.000 150.000

2.2.33 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Законска обавеза

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима

Образложење основаности: Законска обавеза; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале специјализоване услуге - сокој...83.333

По годинама: 
2019-83.333

Остале специјализоване услуге - сокој... 424911-1301-
0004

83.333 100.000

2.2.34 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Средства потребна за одржавање и сервисирање службених возила за потребе Установе, тех.преглед...

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Редовно сервисирање и одржавање возног парка, технички преглед службених возила...; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 505-1; усвојена: 27.2.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Измена плана због настале техничке грешке приликом уноса података

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Остале поправке и одржавање опреме за 
саобраћај - Редовно сервисирање и 
одржавање возног парка, технички преглед 
службених возила...

208.333

По годинама: 
2019-208.333

Остале поправке и одржавање опреме за 
саобраћај - Редовно сервисирање и 
одржавање возног парка, технички преглед 
службених возила...

425219-1301-
0004

83.333 100.000

425219-1301-
0004

125.000 150.000
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2.2.35 4

2019

5

2019
39.2. 12

2019

Због дотрајалости неопходна је репарација намештаја

Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту

Образложење основаности: Због дотрајалости неопходна је репарација намештаја по спецификацији руководилаца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Текуће поправке и одржавање опреме - 
репарација намештаја...
125.000

По годинама: 
2019-125.000

Текуће поправке и одржавање опреме - 
репарација намештаја...

425221-1301-
0004

125.000 150.000

2.2.36 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Услуге се односе на одржавање и сервисирање рачунарске опреме ради несметаног функционисања финансијско књиговодствене службе, 
угоститељске и службе спорта.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Услуге се односе на одржавање и сервисирање рачунарске опреме ради несметаног функционисања финансијско 
књиговодствене службе, угоститељске и службе спорта по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Текуће поправке и одржавање рачунарске 
опреме - фискализација и сервис каса, 
одржавање и поправка рачунара и остале 
рачунарске опреме, допуна кертриџа...

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Текуће поправке и одржавање рачунарске 
опреме - фискализација и сервис каса, 
одржавање и поправка рачунара и остале 
рачунарске опреме, допуна кертриџа...

425222-1301-
0004

83.333 100.000

425222-1301-
0004

166.667 200.000

2.2.37 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходно је извршити ремонт семафора у малој и великој дворани  и озвучења у великој дворани

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Неопходно је извршити ремонт семафора у малој и великој дворани  и озвучења у великој дворани по спецификацији 
руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Текуће поправке и одржавање електронске и 
фотографске опреме - ремонт семафора у 
малој и великој дворани, ремонт озвучења у 
великој дворани...

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Текуће поправке и одржавање електронске и 
фотографске опреме - ремонт семафора у 
малој и великој дворани, ремонт озвучења у 
великој дворани...

425224-1301-
0004

250.000 300.000

2.2.38 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Услед сталног и максималног рада дошло је до квара звучника у кутијама озвучења,  те је потребно премотати исте

Процена вредности је утврђена на основу анализа  актуелних  цена  различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Услед сталног и максималног рада дошло је до квара звучника у кутијама озвучења,  те је потребно премотати исте; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електронска и фотографска опрема - ремонт
 озвучења у великој дворани...
125.000

По годинама: 
2019-125.000

Електронска и фотографска опрема - ремонт
 озвучења у великој дворани...

425224-1301-
0004

125.000 150.000
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2.2.39 2

2019

2

2019
39.2. 12

2019

 одржавање расхладних уређаја, сервисирање клима уређаја, сервисирање беле технике и апарата и уређаја за угоститељство...

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: одржавање расхладних уређаја, сервисирање клима уређаја, сервисирање беле технике и апарата и уређаја за 
угоститељство...; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 505-1; усвојена: 27.2.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Измена плана због настале техничке грешке приликом уноса података

Текуће поправке и одржавање опрема за 
угоститељство - одржавање расхладних 
уређаја, сервисирање клима уређаја, 
сервисирање беле технике и апарата и 
уређаја за угоститељство...

83.333

По годинама: 
2019-83.333

Текуће поправке и одржавање опрема за 
угоститељство - одржавање расхладних 
уређаја, сервисирање клима уређаја, 
сервисирање беле технике и апарата и 
уређаја за угоститељство...

425225-1301-
0004

83.333 100.000

2.2.40 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Поправка, сервисирање и пуњење климе  поправка  уградне опреме.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Поправка, сервисирање и пуњење климе, поправка  уградне опреме по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

 Уградна опрема - поправка, сервисирање и 
пуњење клима уређаја, поправка уградне 
опреме

83.333

По годинама: 
2019-83.333

 Уградна опрема - поправка, сервисирање и 
пуњење клима уређаја, поправка уградне 
опреме

425227-1301-
0004

83.333 100.000

2.2.41 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходно  одржавање, сервис и поправка  опреме за пољопривреду

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности:  Одржавање, сервис и поправка опреме за пољопривреду: тримера, косачице, фрезе, грталице, мот.тестере по 
спецификацији руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Текуће поправке и одржавање опреме за 
пољопривреду - одржавање, сервис и 
поправка опреме за пољопривреду: тримера,
 косачице, фрезе, грталице, мот.тестере...

41.667

По годинама: 
2019-41.667

Текуће поправке и одржавање опреме за 
пољопривреду - одржавање, сервис и 
поправка опреме за пољопривреду: тримера,
 косачице, фрезе, грталице, мот.тестере...

425231-1301-
0004

41.667 50.000

2.2.42 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потрбно је урадити надоградњу и унапређење постојећег система видео надзора као и замену дотрајалих компоненти
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Потрбно је урадити надоградњу и унапређење постојећег система видео надзора као и замену дотрајалих компоненти; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност - рад на уградњи система 
видео надзора...

50.000

По годинама: 
2019-50.000

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност - рад на уградњи система 
видео надзора...

425281-1301-
0004

50.000 60.000
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2.2.43 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Неопходно је редовно одржавање постојећег система видео надзора као и система евиденције радних времена запослених
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Неопходно је редовно одржавање постојећег система видео надзора као и система евиденције радних времена 
запослених; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност - Одржавање система 
видео надзора и система евиденције радних 
времена запослених, рад на уградњи  
система видео-надзора, замена дотрајалих 
компоненти...

41.667

По годинама: 
2019-41.667

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност - Одржавање система 
видео надзора и система евиденције радних 
времена запослених, рад на уградњи  
система видео-надзора, замена дотрајалих 
компоненти...

425281-1301-
0004

41.667 50.000

2.2.44 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Законска обавеза контроле и сервисирање апарата за гашење пожара и хидрантске мреже

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Законска обавеза контроле и сервисирање апарата за гашење пожара и хидрантске мреже; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност - контрола и сервисирање 
апарата за гашење пожара, хидрантске 
мреже...

183.333

По годинама: 
2019-183.333

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност - контрола и сервисирање 
апарата за гашење пожара, хидрантске 
мреже...

425281-1301-
0004

183.333 220.000

2.2.45 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Законска је  обавеза извршити испитивање опреме за рад и то: електро уређаја, пнеуматских уређаја, моторних уређаја и других уређаја...

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности: Законска је  обавеза извршити испитивање опреме за рад и то: електро уређаја, пнеуматских уређаја, моторних 
уређаја и других уређаја...; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност - Испитивање опреме за 
рад - електро уређаји, пнеуматски уређаји, 
моторни уређаји и други уређаји...

100.000

По годинама: 
2019-100.000

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност - Испитивање опреме за 
рад - електро уређаји, пнеуматски уређаји, 
моторни уређаји и други уређаји...

425281-1301-
0004

16.667 20.000

425281-1301-
0004

83.333 100.000
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2.2.46 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Текуће поправке , одржавање и ремонт процесне опреме
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Текуће поправке , одржавање и ремонт процесне опреме по спецификацији руководиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Текуће поправке и одржавање производне, 
моторне, непокретне и немоторне опреме: 
преглед и ремонт свих мотора и пумпи, 
ремонт хлоринатора, ремонт ињектора, 
ремонт прецрпне пумпе, ремонт хлорне 
пумпе...

491.667

По годинама: 
2019-491.667

Текуће поправке и одржавање производне, 
моторне, непокретне и немоторне опреме: 
преглед и ремонт свих мотора и пумпи, 
ремонт хлоринатора, ремонт ињектора, 
ремонт прецрпне пумпе, ремонт хлорне 
пумпе...

425291-1301-
0004

491.667 590.000

радови 2.950.000радови 2.950.000

2.3.1 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Ради текућих поправки и одржавања објеката...
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
Образложење основаности: Санација газних плочица великог и малог базена ,замена плочица у шкољци базена, репарација тоалета, бетонирање 
око језерцета, фуговање,малтерисање, израда цементне кошуљице, зидање по спецификацији руководилаца; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Зидарски радови- Санација газних плочица 
великог и малог базена ,замена плочица у 
шкољци базена, репарација тоалета, 
бетонирање око језерцета, 
фуговање,малтерисање, израда цементне 
кошуљице, зидање...

416.667

По годинама: 
2019-416.667

Зидарски радови- Санација газних плочица 
великог и малог базена ,замена плочица у 
шкољци базена, репарација тоалета, 
бетонирање око језерцета, 
фуговање,малтерисање, израда цементне 
кошуљице, зидање...

425111-1301-
0004

83.333 100.000

425111-1301-
0004

333.333 400.000

2.3.2 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно је извршити  репарацију  намештаја, основних средстава и паркета, репарацију седишта у малој сали
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену
 пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Потребно је извршити  репарацију  намештаја, основних средстава и паркета, репарацију седишта у малој сали  по 
спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Столарски радови - репарација  намештаја, 
основних средстава и паркета, репарација 
седишта у малој сали...

125.000

По годинама: 
2019-125.000

Столарски радови - репарација  намештаја, 
основних средстава и паркета, репарација 
седишта у малој сали...

425112-1301-
0004

125.000 150.000

Страна 27 од 30Датум штампе: 22.4.2019



2.3.3 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

За потребе редовног одржавање објеката у склопу  Установе
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену
 пораста цена на тржишту (2% годишње).
Образложење основаности: Кречење ресторана, кухиње, спорт бифеа, бифеа базена, мале сале, стругање, фарбање трибина и унутрашњег дела 
базена, наношење подлоге, бојење унутрашњих  и спољашњих зидова, фуговање плочица шкољке базена по спецификацији руководилаца; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Молерски радови – Кречење ресторана, 
кухиње, спорт бифеа, бифеа базена, мале 
сале, стругање, фарбање трибина и 
унутрашњег дела базена, наношење 
подлоге, бојење унутрашњих  и спољашњих 
зидова, фуговање плочица шкољке базена...

491.667

По годинама: 
2019-491.667

Молерски радови – Кречење ресторана, 
кухиње, спорт бифеа, бифеа базена, мале 
сале, стругање, фарбање трибина и 
унутрашњег дела базена, наношење 
подлоге, бојење унутрашњих  и спољашњих 
зидова, фуговање плочица шкољке базена...

425113-1301-
0004

491.667 590.000

2.3.4 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Због дотрајалости косих и равних кровова потребно је редовно одржавање а ради несметаног пружања услуга корисницима

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)

Образложење основаности: Због дотрајалости косих и равних кровова потребно је редовно одржавање а ради несметаног пружања услуга 
корисницима по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Радови на крову – репарација дела крова, 
наношење хидро и термо изолације,замена 
дотрајалог лима, олука, сливника и 
окапнице....

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Радови на крову – репарација дела крова, 
наношење хидро и термо изолације,замена 
дотрајалог лима, олука, сливника и 
окапнице....

425114-1301-
0004

250.000 300.000

2.3.5 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Због дотрајалости водоводне и канализационе мреже потребно је исту санирати и отпушити критична места су у кухињи ресторана, свлачионоцама
 као и на отвореним и затвореним базенима - измена дела главне водоводне цеви и редовно одржавање мреже.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)

Образложење основаности: Због дотрајалости водоводне и канализационе мреже потребно је исту санирати и отпушити критична места су у 
кухињи ресторана, свлачионоцама као и на отвореним и затвореним базенима - измена дела главне водоводне цеви и редовно одржавање мреже 
по спецификацији руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Радови на водоводу и канализацији - 
Редовно одржавање водоводне и 
канализационе мреже, отпуш. и испирање 
канализације, замена дотр.канал.одвода, 
замена вентила, санација пробоја,  чишћење 
муља из прецрпне јаме и компензационих 
шахти,санација преливних канала, замена 
дотрајалих цеви различитог пречника и 
димензија, заптивање спојева ...

466.667

По годинама: 
2019-466.667

Радови на водоводу и канализацији - 
Редовно одржавање водоводне и 
канализационе мреже, отпуш. и испирање 
канализације, замена дотр.канал.одвода, 
замена вентила, санација пробоја,  чишћење 
муља из прецрпне јаме и компензационих 
шахти,санација преливних канала, замена 
дотрајалих цеви различитог пречника и 
димензија, заптивање спојева ...

425115-1301-
0004

291.667 350.000

425115-1301-
0004

175.000 210.000
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2.3.6 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Одржавање топловодне мреже: поправка оштећених радијаторских ребара и  вентила,поправка пумпи,  измењивача топлоте и бојлера, замена 
вентила,озрачивање славина, котловске славине, чишћење грубог филтера, испирање измењив.топлоте, замена испусног вентила, испирање 
топловодне мреже и санирање оштећених цеви, поправка комора и регистратора, услуге ЈКП Топлане по радном сату

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

Образложење основаности:  Поправка оштећених радијаторских ребара и  вентила,поправка пумпи,  измењивача топлоте и бојлера, замена 
вентила,озрачивање славина, котловске славине, чишћење грубог филтера, испирање измењив.топлоте, замена испусног вентила, испирање 
топловодне мреже и санирање оштећених цеви, поправка комора и регистратора, услуге ЈКП Топлане по радном сату по спецификацији 
руководилаца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Радови на централном грејању - одржавање 
топловодне мреже:  Поправка оштећених 
радијаторских ребара и  вентила,поправка 
пумпи,  измењивача топлоте и бојлера, 
замена вентила,озрачивање славина, 
котловске славине, чишћење грубог 
филтера, испирање измењив.топлоте, 
замена испусног вентила, испирање 
топловодне мреже и санирање оштећених 
цеви, поправка комора и регистратора, 
услуге ЈКП Топлане по радном сату...

250.000

По годинама: 
2019-250.000

Радови на централном грејању - одржавање 
топловодне мреже:  Поправка оштећених 
радијаторских ребара и  вентила,поправка 
пумпи,  измењивача топлоте и бојлера, 
замена вентила,озрачивање славина, 
котловске славине, чишћење грубог 
филтера, испирање измењив.топлоте, 
замена испусног вентила, испирање 
топловодне мреже и санирање оштећених 
цеви, поправка комора и регистратора, 
услуге ЈКП Топлане по радном сату...

425116-1301-
0004

250.000 300.000

2.3.7 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Потребно је дотрајалу инсталацију редовно одржавати и поправљати због дотрајалости - редовно одржавање инсталација ради нормалног 
функционисања.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)

Образложење основаности: Потребно је дотрајалу инсталацију редовно одржавати и поправљати због дотрајалости по спецификацији 
руководиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Електричне инсталације - Редовно 
одржавање и поправка електричне 
инсталације преглед и ремонт електричних 
ормана за вентилациони систем,преглед и 
ремонт електричних ормана за базене, 
преглед и ремонт главног доводног 
електричног ормара, испитивање отпора 
распростирања громобранског уземљења и 
мерење отпора петље струјних кола...

458.333

По годинама: 
2019-458.333

Електричне инсталације - Редовно 
одржавање и поправка електричне 
инсталације преглед и ремонт електричних 
ормана за вентилациони систем,преглед и 
ремонт електричних ормана за базене, 
преглед и ремонт главног доводног 
електричног ормара, испитивање отпора 
распростирања громобранског уземљења и 
мерење отпора петље струјних кола...

425117-1301-
0004

333.333 400.000

425117-1301-
0004

125.000 150.000

Страна 29 од 30Датум штампе: 22.4.2019



Место и датум:

М.П.

Бојана Длбокић Дубочанин

Овлашћено лице:

Мирјана Денисов

Одговорно лице:

_______________________________

2.3.8 2

2019

3

2019
39.2. 12

2019

Поред постојећег вентилационог система , услед непрекидне употребе мале дворане од стране великог броја корисника, неопходно је додатно 
увећати капацитет и доток свежег ваздуха , самим тим и проветравање простора, потребна је репарација тоалета на базенима

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)

Образложење основаности: Поред постојећег вентилационог система , услед непрекидне употребе мале дворане од стране великог броја 
корисника, неопходно је додатно увећати капацитет и доток свежег ваздуха , самим тим и проветравање простора, потребна је репарација тоалета 
на базенима по спецификацији руководолаца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Остале услуге и материјал за текуће 
поправке и одржавање зграде - уградња 2 
пвц вентилациона прозора у малој дворани, 
репарација тоалета на базену...

491.667

По годинама: 
2019-491.667

Остале услуге и материјал за текуће 
поправке и одржавање зграде - уградња 2 
пвц вентилациона прозора у малој дворани, 
репарација тоалета на базену...

425119-1301-
0004

100.000 120.000

425119-1301-
0004

391.667 470.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 505-1; усвојена: 27.2.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019

Измена плана због настале техничке грешке приликом уноса података

Измена број: 906-1/2019; усвојена: 10.4.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019

Техничка исправка
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