
План набавки за 2014. годину 
Техникум Таурунум - Висока инжењерска школа струковних студија

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки 31.01.2014

 

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

5.358.333

са ПДВ-ом

2014 5.358.333

добра 1.458.333

1.1.1 9

2014

9

2014

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1

2015

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши ради обезбеђења грејања Школе. Процена количине је извршена на основу просечне годишње потрошње лож уља за три Школе 
(Електротехничка, Медицинска и ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ-ВИШСС), а сразмерно квадратури огревне површине која припада ТЕХНИКУМУ 
ТАУРУНУМ - ВИШСС.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе цена лож уља, које је Школа куповала у последње три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 01/14; 

Лож уље1.458.333

По годинама: 

2014-1.458.333

Лож уље

ОРН:

09240000    

42121.458.333 1.750.000

услуге 3.900.000

1.2.1 2

2014

2

2014

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

1

2015

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Услуга се уговара ради обезбеђења одвијања наставе у ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ-ВИШСС од стране ангажованих наставника са факултета.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе истих услуга у претходне три школске године.

Остале напомене: интерни број поступка: 02/14; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Због природе предмета набавке, исту услугу могу извршити само одређени 
Понуђачи.; 

Услуге образовање, културе и спорта3.900.000

По годинама: 

2014-3.900.000

Услуге образовање, културе и спорта

ОРН:

79610000    

42423.900.000
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 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

10.825.213

са ПДВ-ом

2014 10.825.213

добра 3.485.221добра 3.485.221

2.1.1 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради замене старог намештаја као и додатка новог намештаја.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количина је извршена на основу анализе куповине и замене намештаја у претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 03/14; Образложење основаности: Набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 
динара за истоврсна добра, услуге и радове, Наручилац није у обавези да примењује одредбе Зјн.; 

Канцеларијски намештај208.333

По годинама: 

2014-208.333

Канцеларијски намештај

ОРН:

39130000    

5122208.333 250.000

2.1.2 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради замене старе опреме као и додатна нове опреме

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количина је извршена на основу анализе куповине и замене опреме у претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 04/14; Образложење основаности: Набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 
динара за истоврсна добра,услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Остала административна опрема208.333

По годинама: 

2014-208.333

Остала административна опрема

ОРН:

32581000    

5122208.333 250.000

2.1.3 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Због замене превазиђене компјутерске опрема као и задовољења проширених потребе за компјутерском опремом.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршен на основу анализе цена из прошле године.

Остале напомене: интерни број поступка: 05/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Компјутерска опрема316.666

По годинама: 

2014-316.666

Компјутерска опрема

ОРН:

30230000    

5126316.666 380.000

2.1.4 3

2014

3

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Замена дотрајале опреме.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе цена из претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 06/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 4000.000,00 динара за 
истоврсна добра, улсуге и радове, наручилац нема обавезу да приењује одредбе Зјн.; 

Опрема за лабораторије100.000

По годинама: 

2014-100.000

Опрема за лабораторије

ОРН:

38000000    

5126100.000 120.000
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2.1.5 3

2014

3

2014

39.2. 3

2015

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавска се врши ради обезбеђења библиотеке актуелним књигама које су студентима на располагању ради успешног савлађивања  градива које 
се обрађује током наставе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на бази анлизи цена из претходне три године

Остале напомене: интерни број поступка: 07/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истовресна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Књиге за библиотеку272.727

По годинама: 

2014-272.727

Књиге за библиотеку

ОРН:

22113000    

5151272.727 300.000

2.1.6 2

2014

2

2014

39.2. 3

2015

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења Школе електричном енергијом,  а по основу обавезе прописане Законом о енергетици.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количине је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године

Остале напомене: интерни број поступка: 08/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истовресна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Електрична енергија208.333

По годинама: 

2014-208.333

Електрична енергија

ОРН:

09310000    

4212208.333 250.000

2.1.7 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количине је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећану за додатне активности и потребе новозапослених

Остале напомене: интерни број поступка: 09/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Канцеларијски материјал291.666

По годинама: 

2014-291.666

Канцеларијски материјал

ОРН:

30192000    

4261291.666 350.000

2.1.8 3

2014

3

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количине је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећану за додатне активности и потребе новозапослених

Остале напомене: интерни број поступка: 10/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Одећа, обућа, радне униформе83.333

По годинама: 

2014-83.333

Одећа, обућа, радне униформе

ОРН:

18100000    

426183.333 100.000

2.1.9 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши ради омогућавања стручног усавршавања запослених као и обезбеђења наставе потрошним материјалом

Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је процењена на основу цена купљених материјала у последње три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 11/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истовресна добра,услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Материјал за образовање и усавршавање 
запослених
(Стручна литература,часописи 
и гласила за потребе 
запослених и остали материјал за 
образовање и усавршавање)

204.166

По годинама: 

2014-204.166

Материјал за образовање и усавршавање 
запослених
(Стручна литература,часописи 
и гласила за потребе 
запослених и остали материјал за 
образовање и усавршавање)

ОРН:

22200000    

4266204.166 245.000

Страна 3 од 11Датум штампе: 30.04.2015



2.1.10 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши ради куповине горива за службени комби

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количине и цене је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године

Остале напомене: интерни број поступка: 12/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Гориво250.000

По годинама: 

2014-250.000

Гориво

ОРН:

09134200    

4264250.000 300.000

2.1.11 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши ради куповине и замене резервних делова за комби

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количине и цене је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 13/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Остали потрошни материјал за превозно 
средство
216.666

По годинама: 

2014-216.666

Остали потрошни материјал за превозно 
средство

ОРН:

34300000    

4264216.666 260.000

2.1.12 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши ради потреба уписа студената

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количине и цене је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 14/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Индекси и ШВ обрасци225.000

По годинама: 

2014-225.000

Индекси и ШВ обрасци

ОРН:

22800000    

4266225.000 270.000

2.1.13 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши ради обезбеђења испитних пријава за студенте, мапа за издавање диплома, обезбеђење тонера и осталог материјала за 
образовање

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количине и цене је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 15/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Остали материјал за образовање (штампае 
испитних пријава, израда мапа за дипломе, 
материјал за извођење вежби у 
радионицама и остали материјал за 
образовање)

358.333

По годинама: 

2014-358.333

Остали материјал за образовање (штампае 
испитних пријава, израда мапа за дипломе, 
материјал за извођење вежби у 
радионицама и остали материјал за 
образовање)

ОРН:

22000000    

4266358.333 430.000
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2.1.14 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовног посла одржавања хигијене Школе. Процењена количине је извршена на основу анализе потрошње 
у претходне три године

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је урађена на основу анализе цена добављача у претходне три године уз узимања у обзир могућих поскупљења у текућој 
години.

Остале напомене: интерни број поступка: 16/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Материјал за одржавање хигијене зграде166.666

По годинама: 

2014-166.666

Материјал за одржавање хигијене зграде

ОРН:

39821000    

4268166.666 200.000

2.1.15 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката зграде из безбедносних, естетских и здравствених разлога.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количине и вредности је урађена на основу количина и цена набавки извршених у претходне три године и узимања у обзир могућих 
поскупљења у текућој години.

Остале напомене: интерни број поступка: 17/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Потрошни материјал за посебне намене – 
материјал за одржавање зграде
266.666

По годинама: 

2014-266.666

Потрошни материјал за посебне намене – 
материјал за одржавање зграде

ОРН:

44111000    

4269266.666 320.000

2.1.16 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката зграде из безбедносних, естетских и здравствених разлога

Начин утврђивања процењене вредности: Процена количине и вредности је урађена на основу количина и цена набавки извршених у претходне три године и узимања у обзир могућих 
поскупљења у текућој години

Остале напомене: интерни број поступка: 18/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Остали материјал за посебне намене108.333

По годинама: 

2014-108.333

Остали материјал за посебне намене

ОРН:

44400000    

4269108.333 130.000

услуге 6.173.327услуге 6.173.327

2.2.1 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши због потребе запослених за коришћењем услуга комуникације

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је утврђена на основу анализе цена услуга мобилне телефоније из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 19/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Услуге мобилног телефона350.000

По годинама: 

2014-350.000

Услуге мобилног телефона

ОРН:

64212000    

4214350.000 420.000
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2.2.2 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши због потребе запослених за коришћењем услуга комуникације

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је утврђена на основу анализе цена услуга мобилне телефоније из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 20/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Остале услуге комуникације (фиксна 
телефонија, интернет, ПТТ трошкови и 
остало)

210.833

По годинама: 

2014-210.833

Остале услуге комуникације (фиксна 
телефонија, интернет, ПТТ трошкови и 
остало)

ОРН:

64110000    

4214210.833 253.000

2.2.3 3

2014

3

2014

39.2. 3

2015

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Обавезе према Закону о безбедности саобраћаја.

Начин утврђивања процењене вредности: Обавезе према Закону о безбедности саобраћаја

Остале напомене: интерни број поступка: 21/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Трошкови регистрације и осигурање комбија66.666

По годинама: 

2014-66.666

Трошкови регистрације и осигурање комбија

ОРН:

66514110    

421566.666 80.000

2.2.4 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Због природе посла запослених, постоји потреба у раду служби и катедри Школе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је извршена на основу анализе потреба за административним услугама у претходној години

Остале напомене: интерни број поступка: 22/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Административне услуге (услуге испомоћи 
службама и остале административне услуге
300.833

По годинама: 

2014-300.833

Административне услуге (услуге испомоћи 
службама и остале административне услуге

ОРН:

75121000    

4213300.833 361.000

2.2.5 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се расписује због постојања потребе за додатним образовањем и усавршавањем запослених на ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ-ВИШСС

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је извршена на основу анализе потреба и вредности из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 23/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн; 

Услуге образовања и усавршавања 
запослених
383.333

По годинама: 

2014-383.333

Услуге образовања и усавршавања 
запослених

ОРН:

80530000    

4233380.000 400.000

2.2.5 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши зброг потреба коришћења стручних услуга које не спадају у основну делатност Школе, а које су подршка основној делатности 
Школе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је извршена на основу анализе цена коришћења предметних услуга из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 24/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Стручне услуге383.333

По годинама: 

2014-383.333

Стручне услуге

ОРН:

79990000    

4235383.333 460.000
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2.2.6 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши зброг потреба коришћења стручних услуга које не спадају у основну делатност Школе, а које су подршка основној делатности 
Школе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је извршена на основу анализе цена коришћења предметних услуга из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 25/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Услуге презентације ТЕХНИКУМА 
ТАУРУНУМ ВИШСС матурантима средњих 
школа

383.333

По годинама: 

2014-383.333

Услуге презентације ТЕХНИКУМА 
ТАУРУНУМ ВИШСС матурантима средњих 
школа

ОРН:

79342100    

4235383.333 460.000

2.2.7 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши зброг потреба коришћења стручних услуга које не спадају у основну делатност Школе, а које су подршка основној делатности 
Школе

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је извршена на основу анализе цена коришћења предметних услуга из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 26/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Припрема и израда документације за 
акредитацију
316.666

По годинама: 

2014-316.666

Припрема и израда документације за 
акредитацију

ОРН:

72330000    

4235316.666 380.000

2.2.8 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши зброг потреба коришћења стручних услуга које не спадају у основну делатност Школе, а које су подршка основној делатности 
Школе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је извршена на основу анализе цена коришћења предметних услуга из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 27/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Услуге припрема документације за лиценце325.000

По годинама: 

2014-325.000

Услуге припрема документације за лиценце

ОРН:

79131000    

4235325.000 390.000

2.2.9 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши зброг потреба коришћења стручних услуга које не спадају у основну делатност Школе, а које су подршка основној делатности 
Школе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је извршена на основу анализе цена коришћења предметних услуга из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 28/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Остале стручне услуге241.666

По годинама: 

2014-241.666

Остале стручне услуге

ОРН:

79100000    

4235241.666 290.000
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2.2.10 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Предвиђена услуга је пратећег карактера у при обављању основне делатности Школе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе цена из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 29/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Услуге прања и хемијског чишћења250.000

По годинама: 

2014-250.000

Услуге прања и хемијског чишћења

ОРН:

98310000    

4236250.000 300.000

2.2.11 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Предвиђена услуга је пратећег карактера у при обављању основне делатности Школе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе цена из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 30/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Услуге репрезентације375.000

По годинама: 

2014-375.000

Услуге репрезентације

ОРН:

55000000    

4237375.000 450.000

2.2.12 2

2014

2

2014

7.1.12) 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: За вршење  привремених и повремених послове који нису предвиђени постојећом систематизацијом, а неопходни су ради неометаног 
фунционисања и рада Школе ангажују се одређена лица.  У тим случајевима у складу са чланом 7 став 1 тачка 12 Зјн, не постоји обавеза Школе 
као наручиоца да спроводи поступак јавне набавке за ангажовање поменутих лица.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности привремених и повремених послова извршена је аналогно прописаним коефицијентима Закона о платама у државним 
органима.

Остале напомене: интерни број поступка: 31/14; Образложење основаности: Сагласно члану 7. став 1. тачка 12. наручилац за привремене и пвремене послове нема 
обевезу примене Зјн.; 

Привремени и повремени послови460.000

По годинама: 

2014-460.000

Привремени и повремени послови

ОРН:

72512000    

4239460.000 0

2.2.13 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Услуге се уговарају ради обезбеђења функционисања Школе као установе и из разлога законских обавеза.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности извршена је на основу цена из претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 32/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Сајамске услуге125.000

По годинама: 

2014-125.000

Сајамске услуге

ОРН:

92331100    

4239125.000 150.000

2.2.14 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Услуге се уговарају ради обезбеђења функционисања Школе као установе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности извршена је на основу цена из претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 33/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Остале опште услуге350.000

По годинама: 

2014-350.000

Остале опште услуге

ОРН:

98390000    

4239350.000 420.000
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2.2.15 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавке се врше ради задовољења потреба основне делатности Школе.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе цена из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 34/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Услуге штампања диплома, визит карти208.333

По годинама: 

2014-208.333

Услуге штампања диплома, визит карти

ОРН:

79820000    

4249208.333 250.000

2.2.16 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавке се врше ради задовољења потреба основне делатности Школе

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе цена из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 35/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Услуге фотокопирања41.666

По годинама: 

2014-41.666

Услуге фотокопирања

ОРН:

79521000    

424941.666 50.000

2.2.17 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавке се врше ради задовољења потреба основне делатности Школе

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе цена из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 36/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Услсуге одржавања и поправки250.000

По годинама: 

2014-250.000

Услсуге одржавања и поправки

ОРН:

50000000    

4249250.000 300.000

2.2.18 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се расписује због потребе и обавезе ТЕХНИКУМА ТУАРУНУМ –ВИШСС  за редовним одржавањем и сервисирањем опреме.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је извршена на основу анализе трошкова вршења услуга и сервисирања у претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 37/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Услуге поправке намештаја183.333

По годинама: 

2014-183.333

Услуге поправке намештаја

ОРН:

50850000    

4252183.333 220.000

2.2.19 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Због природе посла, постоји потреба за инсталацију нових софтвера и програма као и  обучавање за рад на истим.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена набавке је извршена на основу анализе потреба за коришћењем компјутерских услуга у претходној години.

Остале напомене: интерни број поступка: 38/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Компјутерске услуге271.666

По годинама: 

2014-271.666

Компјутерске услуге

ОРН:

50324100    

4232271.666 320.000
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2.2.20 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши из разлога потребе Школе за оглашавањем и представљањем у јавности што је и законска обавеза

Начин утврђивања процењене вредности: Обим и цена оглашавања су утврђени на основу анализе набавки ове врсте у претходне три године.

Остале напомене: интерни број поступка: 39/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Услуге информисања
(оглашавање, штампање флајера, 
информатора и остале услуге информисања)

311.666

По годинама: 

2014-311.666

Услуге информисања
(оглашавање, штампање флајера, 
информатора и остале услуге информисања)

ОРН:

79340000    

4234311.666 374.000

2.2.21 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка се расписује због потребе и обавезе ТЕХНИКУМА ТУАРУНУМ –ВИШСС  за редовним одржавањем и сервисирањем опреме

Начин утврђивања процењене вредности: Процена је извршена на основу анализе трошкова вршења услуга и сервисирања у претходне три године

Остале напомене: интерни број поступка: 40/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Остале поправке и одржавање опреме385.000

По годинама: 

2014-385.000

Остале поправке и одржавање опреме

ОРН:

50800000    

4252385.000 462.000

радови 1.166.665радови 1.166.665

2.3.1 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из есктетских и здравствених разлога.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из претходних година. При  избору извођача радова вршиће се анализа цена на 
тржишту о чему ће се сачинити записник који ће се приложити уз рачун за опрдељеног извођача радова.

Остале напомене: интерни број поступка: 41/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Молерско фарбарски радови375.000

По годинама: 

2014-375.000

Молерско фарбарски радови

ОРН:

45442100    

4251375.000 450.000

2.3.2 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из есктетских и здравствених разлога

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из претходних година. При  избору извођача радова вршиће се анализа цена на 
тржишту о чему ће се сачинити записник који ће се приложити уз рачун за опрдељеног извођача радова.

Остале напомене: интерни број поступка: 42/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Ремонт инсталација за грејања233.333

По годинама: 

2014-233.333

Ремонт инсталација за грејања

ОРН:

45453000    

4251233.333 280.000
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Место и датум:

М.П.

Одговорно лице:

Слободан Ристић

2.3.3 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из есктетских и здравствених разлога.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из претходних година. При  избору извођача радова вршиће се анализа цена на 
тржишту о чему ће се сачинити записник који ће се приложити уз рачун за опрдељеног извођача радова

Остале напомене: интерни број поступка: 44/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Радови на крову116.666

По годинама: 

2014-116.666

Радови на крову

ОРН:

45261000    

4251116.666 140.000

2.3.4 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из есктетских и здравствених разлога.

Начин утврђивања процењене вредности: вредности је извршена на основу анализе трошкова из претходних година. При  избору извођача радова вршиће се анализа цена на тржишту о 
чему ће се сачинити записник који ће се приложити уз рачун за опрдељеног извођача радова.

Остале напомене: интерни број поступка: 43/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Електрорадови216.666

По годинама: 

2014-216.666

Електрорадови

ОРН:

45317000    

4251216.666 260.000

2.3.5 2

2014

2

2014

39.2. 12

2014

Напомена: /

Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из есктетских и здравствених разлога.

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из претходних година. При  избору извођача радова вршиће се анализа цена на 
тржишту о чему ће се сачинити записник који ће се приложити уз рачун за опрдељеног извођача радова.

Остале напомене: интерни број поступка: 45/14; Образложење основаности: Набавке чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара за 
истоврсна добра, услуге и радове, наручилац нема обавезу да примењује одредбе Зјн.; 

Остали радови на текућем одржавању225.000

По годинама: 

2014-225.000

Остали радови на текућем одржавању

ОРН:

45454100    

4251225.000 270.000
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