
         

 

Датум: 04.10.2019 

Број: 794 

 

 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број: 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, („Службени 

гласник Републике Србије“ број 83/2015), Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке наручиоца, а у складу са 

одредбама Закона о буџетском систему, имајући у виду Финансијски план Центра за 2019. годину (који је саставни део 

буџета ГО Чукарица), Управни одбор Културног центра „Чукарица“, на седници одржаној 04.10.2019. године, усвојио је 
 

 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 
 

 

 
I. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Ред. 
број 

        
        Предмет 
        набавке 

 
Процењена 
   вредност 
    (нето) 

 Планирана    

средства са 

     ПДВ 
     износом 

      
     Конто 

 
Врста 
поступка 
 

 
Оквирни 
датум 
покретања 

 
Оквирни 
датум 
закључења 
уговора 

 
Програмска 
активност  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
У К У П Н О 

_________________ 
 
У С Л У Г Е 

 
4.066.666,66 
 
 

 
4.600.000,00 

 

 

     

 
 

        

1. Енергетске услуге 

 

 
Разлог и оправданост 
набавке:   Неопходна 
набавка за услуге 
електричне енергије                                             

 
2.666.666,66 
 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

 
3.200.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

421211 
 
 
 
На основу 
потрошње 
 

Јавна набавка 
мале 
вредности 

јануар јануар – 
фебруар 
 
 
 

1201-0001 
 

2. Услуге културе 

 

 
Разлог и оправданост 
набавке: Организовање 
фестивала 

 
1.400.000,00 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

 
1.400.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

424221 
 
 
На основу 
програма рада и 
финансијског 
плана 

Јавна набавка 
мале 
вредности 

октобар новембар- 
децембар 

1201-0002 



 

 
 

 

 

 
II. НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
Ред. 
број 

        
        Предмет 
        набавке 

 
Процењена 
   вредност 
    (нето) 

   Планирана 

средства са 

     ПДВ 
     износом 

      
     Конто 

 
Врста 
поступка 
 

 
Оквирни 
датум 
покретања 

 
Оквирни 
датум 
закључења 
уговора 

 
Програмска 
активност  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
У К У П Н О 

_________________ 
 
А  -  Д О Б Р А 

 
1.051.439,39 
 

 
1.255.000,00 

 

     

 
 

        

1. Канцеларијски 

материјал 

 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Набавка 
канцеларијског 
материјала за потребе 
Центра                                          

 
83.333,33 
 
 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

 
100.000,00 
 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

426111 
 
 
 
На основу 
испитивања 
тржишта 
 

Чл. 39. став 2. јануар јануар – 
фебруар 
 
 
 

1201-0001 
 

2.  Стручна 
литерарура за 
запослене 
 
Разлог и оправданост 
набавке:  Стручна 
литература за 
кориснике буџета и   
правни часописи за 
2019.год                                  

 
127.272,72 
 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

  
140.000,00 
 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности:          

426311 
 
 
 
На основу 
испитивања 
тржишта 
 

Чл. 39. став 2. јануар  јануар 1201-0001 
 



3. Материјал за 
културу 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Потребе 
материјала за 
едукативне и 
уметничке програме, 
костиме и сцену за 
копродукцијске 
представе                                              

 
154.166,66 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

 
185.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

426621 
 
На основу 
процењених  
потреба из 
претходне 
године а сходно 
финансијском 
плану  

Чл. 39. cтав 2. јануар - 
децембар 

јануар – 
децембар 
 
 

1201-0001 
1201-0002 

4. Производи за 
чишћење 
 
Разлог и оправданост 
набавке :Набавка 
разних производа за 
чишћење Центра 

 
41.666,67 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

 
50.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

426811 
 
На основу 
предвиђених 
средстава у 
финансијском 
плану 

Чл. 39. став 2. јануар јануар 1201-0001 
 
 

5. Остали мат. за 
одржавање хигијене 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Набавка 
разног материјала за 
одржавање хигијене за 
потребе Центра 

 

66.666,67 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

 
80.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

426819 
 
На основу 
процењених 
потреба из 
претходне 
године а сходно 
финансијском 
плану 

Чл. 39. став 2. јануар јануар 1201-0001 

6. Потрошни 
материјал 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Набавка 
потрошног материјала 
(сијалице, батерије, 
каблови и сл) за 
потребе Центра 

 

25.000,00 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

 
30.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

426911 
 
 
На основу 
програма рада и 
финансијског 
плана 

Чл.39. став 2. јануар - 
децембар 

јануар – 
децембар 
 
 

1201-0001 

7. Алат и  
инвентар 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Набавка 
алата за потребе 
Центра 

 

83.333,33 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

 
100.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

426913 
 
На основу 
процењених  
потреба из 
претходне 
године 

Чл. 39. став 2. јануар - 
децембар 

јануар – 
децембар 
 
 

1201-0001 



8. Материјал за 
посебне намене 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Набавка 
разног материјала за 
потребе Центра ( 
осветљење, материјал 
за вајарску радионицу) 

 

16.666,67 
 
Потребе 
програмског 
пословања 

 
20.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

426919 
 
 
На основу 
програма рада и 
финансијског 
плана 

Чл. 39. став 2. јануар - 
децембар 

јануар – 
децембар 
 
 

1201-0001 
 

9.  Рачунарска  
опрема 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Набавка нових 
компијутера за 
потребе Центра 
 

 

 
291.666,67 
 
Потребе 
редовног 
пословања 
 

 
350.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

512221 
 
 
На основу 
процењених 
потреба 
пословања 

Чл. 39. став 2. јануар - 
фебруар 

јануар – 
фебруар 
 
 
 

1201-0001 
 
 
 

10. Намештај 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Набавка 
канцеларијског 
намештаја за потребе 
Центра 

 

41.666,67 
 
Потребе 
редовног 
пословања 

 
50.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

512211 
 
 
На основу 
процењених 
потреба 
пословања 
 

 

Чл. 39. став 2. јануар 
 

јануар - март 1201-0001 
 
 

11. Опрема за културу 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Набавка разне 
опреме за потребе 
Центра 

 
120.000,00 

 
150.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 

512631 
 
 
На основу 
процењених 
потреба 
пословања 

 

Чл. 39. став 2. јануар - 
децембар 

јануар - 
децембар 

1201-0001 



  
У К У П Н О 
 
_________________ 
 
 
Б  -  У С Л У Г Е 

 

 
25.567.478,48 
 
 
 

 
26.599.630,00 
 

 

     

  
 

       

12. Превоз на посао и 
са посла 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Електронска 
допуна картица за 
превоз 

 
 

 

545.454,55 
 
Потреба 
за редовно 
пословање 

 
600.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 
 

413151 
 
 
На основу 
програма рада и 
финансијског 
плана 
 

Чл.7. став 1. 
тачка 1. 
 
 

 обрисати 1201-0001 

13.  Трошкови платног 
промета 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Накнада за 
услуге УТ 

 
 

 

125.000,00 
 
Потреба 
за редовно 
пословање 

 
125.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 
 

421111 
 
 
На основу 
трошкова 
претходне 
године и плана 
текуће године 

Чл. 7. став 1. 
тачка 1. 

јануар јануар - 
децембар 

1201-0001 

14. Централно  
грејање 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Централно 
грејање у току 
2019.године 

 
 

 

3.272.727,27 
 
Потреба 
за редовно 
пословање 

 
3.600.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 
 

421225 
 
На основу 
програма рада , 
потрошње из 
претходне 
године и 
финансијског 
плана за 
наредну годину 
 
 
 
 
 

Чл. 7. став 1. 
тачка 1. 
 
 

  1201-0001 



15. Услуге водовода и 
канализације 
 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Потребе воде 
и канализације за 
2019.год. 

 
 

 

1.372.727,27 
 
Потреба 
за редовно 
пословање 

   
1.510.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 
 

421311 
 
 
На основу 
програма рада , 
потрошње из 
претходне 
године и 
финансијског 
плана за 
наредну годину 
 

Чл.7. став 1. 
тачка 1. 
 
 
 
 

  1201-0001 

16. Услуге  
чишћења 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Изношење 
смећа за 2019.год. 

 
 

 

227.272,73 
 
Потреба 
за редовно 
пословање 

  
250.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 
 

421325 
 
На основу 
програма рада , 
потрошње из 
претходне 
године и 
финансијског 
плана за 
наредну годину 
 

Чл. 7. став 1. 
тачка 1. 

 обрисати 1201-0001 

17. Телефон, телекс, 
телефакс 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Фиксна 
телефонија за 
2019.год. 

 
 
 

 

175.000,00 
 
Потреба 
за редовно 
пословање 

 
210.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 
 

421411 
 
 
На основу 
потрошње из 
претходне 
године и 
финансијског 
плана 

Чл. 39 став 2.    1201-0001 

18. Интернет и  
слично 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Потребе 
интернета за 
2019.год. 
 

 

 

33.333,33 
 
Потреба 
за редовно 
пословање 

 
40.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности: 
 

421412 
 
На основу 
потрошње из 
претходне 
године и 
финансијског 
плана 

Чл. 39. став 2.   1201-0001 



19. Услуге мобилних 
телефона 
 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Потребе 
мобилне телефоније за 
2019.год. 

 
 

 
100.000,00 
 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

        

 
120.000,00 
 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности:  

 
 

421414 
 
 
 
На основу 
потрошње из 
претходне 
године и 
финансијског 
плана 

Чл. 39. тав 2.   1201-0001 

20. Пошта 
 
 
Разлог и оправданост 
набавке: ПТТ трошкови 

 
 

 

20.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
20.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности:  

 
 

421421 
 
На основу 
потрошње из 
претходне 
године и 
финансијског 
плана 

Чл. 7. став 1. 
тачка 1. 

 обрисати 1201-0001 

21. Осигурање  
зграде 
 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Осигурање 
зграде за 2019.год. 

 
 
 
 
 

 
154.630,00 
 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
154.630,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности:  

 
 

421511 
 
 
На основу  
финансијског 
плана 

Чл. 39. став 2. март март 1201-0001 

22. Осигурање  
Опреме 
 
Разлог и оправданост 
набавке :Осигурање 
зграде за 2019.год 
 
 
 
 

 
100.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
100.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности:  

 

421513 
 
 
На основу 
испитивања 
тржишта 

Чл. 39. став 2 март март 1201-0001 



23. Осигурање 
запослених 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Осигурање 
запослених за 2019.год 
 
 
 
 

 
110.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
110.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности:  

 

421521 
 
 
На основу 
испитивања 
тржишта 

Чл. 39. став 2 март март 1201-0001 

24. Такси услуге 
 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Плаћање 
услуге такси превоза 
 
 

 
40.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
40.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности:  

 

422192 
 
 
На оснобу 
потреба 
Центра 

Чл. 39. став 2 јануар јануар - 
децембар 

1201-0001 

25. Услуге одржавања 
рачунара 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Одржавање 
рачунара у кабинету и 
рачунара запослених  

 

390.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
390.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423221 
 
 
На основу 
прошлогодишњи
х потреба и  
финансијског 
плана 

Чл. 39. став 2. јануар јануар - 
децембар 

1201-0001 

26. Остале 
компјутерске услуге 
 
Разлог и оправданост  
набавке: безбедност 
информационог 
система 

250.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 
 

300.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423291 
 
 
На основу 
потреба 
Центра и 
финансијског 
плана 

Чл. 39. став 2. јул септембар 1201-0001 

26.  Остали издаци за 
стручно 
образовање 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Котизације за 
обучавање радника 

 

 

20.833,33 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
25.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423399 
 
На основу 
финансијског 
плана 

Чл. 39. став 2. јануар - 
децембар 

јануар - 
децембар 

1201-0001 



27. Услуге 
информисања 
јавности 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Информисање 
становништва кроз 
часописе, медије и 
слично 

 
 

 

41.666,67 
 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
50.000,00 
 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423432 
 
 
На основу 
програма рада и 
финансијског 
плана 

Чл. 39. став 2. јануар јануар - 
децембар 

1201-0001 

28. Објављивање 
тендера и огласа 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Објављивање 
огласа и тендера 

 

 

16.666,67 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
20.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423432 
 
На основу 
потреба из 
претходних 
година 

Чл. 39. став 2. јануар - 
децембар 

јануар - 
децембар 

1201-0001 

29. Накнаде 
комисијама 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Накнаде 
члановима жирија  

 

 

160.000,00 
 
Потреба                
Програмских 
активности 

 

 
160.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 
 

423591 
 
На основу 
Програма рада и 
планираних 
активности 

Чл. 39. став 2 јануар - 
децембар 

јануар- 
децембар 

1201-0002 

30. Остале стручне 
услуге (ППП, 
уговори, задруге) 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Накнаде за 
пет ангажованих лица 
на ППП, накнада за 
ППЗ, заштиту 
радника, накнада за 
ангаживање 
хигијеничарке, накнада 
жирију за фестивале 

 
 
 
 

 
5.900.000,00 
 
  
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
6.100.000,00 
 
    
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423599 
 
423599 
 
 
На основу 
Програма рада и 
трошкова из 
претходне 
године 

Чл. 7. став 1 
тачка.12. 
Чл.39. став 2. 

 јануар - 
децембар 

1201-0001 



31. Услуге  
штампања 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Штампа 
карата, уплатница, 
флајера,плаката,дипло
-ме.... 

 

 

235.833,33 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
283.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423419 
 
 
На основу 
Програма рада, 
планираних 
активности 

Чл. 39. став 2. јануар јануар - 
децембар 

1201-0001 
1201-0002 

32. Угоститељске 
услуге 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Кетеринг и 
угоститељске услуге 
поводом 
манифестација. 

 

 

150.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
180.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423621 
 
 
На основу 
Програма рада, 
и планираних 
активности 

Чл. 39. став 2. јануар јануар - 
децембар 

1201-0001 
1201-0002 

33. Репрезентација 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Потребе за 
репрезентацијом за 
свакодневно пословање 
и манифестације 

 

 
300.833,33 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
361.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423711 
 
 
На основу 
Програма рада, 
и планираних 
активности 

Чл. 39. став 2. јануар јануар - 
децембар 

1201-0001 
1201-0002 

34. Остале опште 
услуге 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Накнада за 
аниматоре,услуге 
изношења опреме и сл. 

 

 

70.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
70.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

423911 
 
 
На основу 
Програма рада 

Чл. 39. став 2. јануар  1201-0001 

35. Услуге штампе 
часописа 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Штампа 
часописа „Тинејџер“ 
 

 

 

127.500,00 
 
Потреба                
Програмских 
активности 

 

 
153.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 
 

423412 
 
 
На основу 
Програма рада и 
планираних 
активности 

Чл. 39. став 2. јануар март - јун 1201-0002 



36. Остале 
специјализоване 
услуге 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Изнајмљивање 
опреме и стручног лица 
за приказивање филмова 
за фестивал ,видео бим и 
друге услуге за 
манифестације 

 

360.000,00 
 
Потреба                
Програмских 
активности 

 

 
360.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 
 

424911 
 
 
На основу 
Програма рада и 
планираних 
активности 

Чл. 39. став 2.   1201-0002 

37. Услуге културе, 
-представе 
-књижевни сусрети  
 
-хонорари 
сарадницима у 
едукативним и 
рекреативним 
садржајима 
 
- накнада за 
музичке сусрете и 
остале 
манифестације 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Организовање 
позоришних представа, 
књижевих сусрета, 
концерата и других 
уметничких садржаја 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.400.000,00 
    150.000,00 
 
2.900.000,00 
 
 
 
 
 
    
2.818.000,00 
 
 
Потреба                
Програмских 
активности 

 

 
5.400.000,00 
   150.000,00 
 
2.900.000,00 
    
 
 
 
 
     
2.818.000,00 
 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 
 

424221 
 
 
 
 
 
На основу 
Програма рада и 
планираних 
активности 

 
 
Чл. 39. став 2. 
 
Чл. 7. став 1 
тачка 12. 
 
 
 
 
 
Чл. 39. став 2. 

  1201-0002 



  
У К У П Н О 
 
_________________ 
 
 
В  -  Р А Д О В И 

 

 
238.333,35 
 

 
 

 
270.000,00 

     

     

 
 

        

38. Текуће поправке и 
одржавање 
намештаја 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Поправке и 
чишћење намештаја                                           

 

 
10.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

  
10.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

425221 
 
 
На основу 
потреба из 
претходних 
година 

Чл. 39. став 2.  јун 1201-0001 

39. Текуће поправке и 
одржавање 
рачунарске опреме 
  
Разлог и оправданост  
набавке:  Поправка 
рачунара                                        

 

 

16.666,67 
 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

  
20.000,00 
 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

425222 
 
 
 
На основу 
процене стања 
исправности 
опреме 

Чл. 39. став 2.  јануар - 
децембар 

1201-0001 

40. Текуће поправке и 
одржавање опреме 
за домаћинство 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Поправка 
разне опреме за  
домаћинство                                          

 
 
 
 
 
 

 

16.666,67 
 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

  
20.000,00 
 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

425225 
 
 
 
На основу 
процене стања 
исправности 
опреме 

Чл. 39. став 2.  јануар - 
децембар 

1201-0001 



41. Текуће поправке и 
одржавање 
биротехничке 
опреме 
 
Разлог и оправданост  
набавке : Поправка и 
оджавање фотокопир 
апарата                                          

 

 

16.666,67 
 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

  
20.000,00 
 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

425226 
 
 
 
На основу 
процене стања 
исправности 
опреме и 
трошкова из 
претходне 
године 

Чл. 39. став 2.  јануар - 
децембар 

1201-0001 

42  Текуће поправке и 
одржавање климе 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Одржавање 
клима уређаја                                           

 
 
 
 
 

 

41.666,67 
 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

  
50.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

425227 
 
 
На основу 
трошкова из 
претходних 
година 

Чл. 39. став 2. април мај 
септембар 

1201-0001 

43. Текуће одржавање 
и поправка опреме 
за културу 
 
Разлог и оправданост  
набавке: Поправка 
опреме за културу 
(клавира, димера и 
остале опреме)                                          

 

 

30.000,00 
 
 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 
 

 
30.000,00 
 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

425262 
 
 
 
На основу 
трошкова из 
претходних 
година 

Чл. 39. став 2.  јануар - 
децембар 

1201-0001 

44. Текуће поправке и 
одржавање опреме 
за јавну безбедност 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Обезбеђивање 
средстава за поправке и 
интервенције опреме за 
безбедност 

 

 

25.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
30.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 

425281 
 
 
На основу 
трошкова из 
претходних 
година 

Чл. 39. став 2. јануар јануар  1201-0001 



 

 

 

                                                                                                                                Председник Управног одбора 

                                                                                                                                    Ивана Алимпијевић 

45. Молерски радови 
 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Обезбеђивање 
средстава за молерске 
радове (кречење 
просторија) 

 

16.666,67 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
20.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 
 

425113 
 
 
На основу 
трошкова из 
претходних 
година 

Чл. 39. став 2.   1201-0001 

46. Електричне 
инсталације 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Обезбеђивање 
средстава за поправке 
електричних инсталација 

 

25.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
30.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 
 

425117 
 
 
На основу увида 
и процене 
стања 
инсталација 

Чл. 39. став 2.   1201-0001 

47. Остале услуге и 
материјал за 
поправку зграде 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Обезбеђивање 
средстава за разне 
радове 

 

 

20.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
20.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 
 

425119 
 
 
На основу 
трошкова из 
претходних 
година 

 
Чл. 39.став 2. 

   
1201-0001 

48. Радови на водоводу 
и канализацији 
 
Разлог и оправданост 
набавке: Обезбеђивање 
средстава за разне 
радове на водоводу и 
канализацији 

 

20.000,00 
 
Потреба                
за редовно 
пословање 

 

 
20.000,00 
 
Начин утврђивања 
процењене 
вредности 
 

425115 
 
На основу 
трошкова из 
претходних 
година 

 
Чл. 39.став 2. 

   
1201-0001 


