
План јавних набавки за 2018. годину 
ОШ "Иса Бајић"

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2018 10.1.2018
Техничка исправка број: 1 26.3.2018
Измена број: 2 27.3.2018
Измена број: 3 Предлог

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

21.066.204

добра 11.093.229

1.1.1 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019набавка електричне енергије 666.667

1.1.2 5/2018 6/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2019угаљ 983.333

1.1.3 2/2018 2/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019намирнице за школску кухињу 4.900.000

1.1.4 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 8/2018Реализација пројекта - Идејни пројекат 
електроенергетских инсталација са 
техноекономском анализом

4.543.229

Измена број: 2; усвојена: 27.3.2018; план: План набавки за 2018 од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

услуге 5.170.000

1.2.1 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019
Tело за централизоване набавке: општина КулаЦентрализована набавка:

физичко техничко обезбеђење 180.000

1.2.2 9/2018 10/2018поступак јавне набавке мале вредности 6/2019набавка услуге извођења екскурзије, излета и 
наставе у природи за ученике

4.990.000

радови 4.802.975

1.3.1 6/2018 7/2018поступак јавне набавке мале вредности 8/2018Инвестиционо одржавање школске зграде број 
један

4.802.975

Техничка исправка број: 1; усвојена: 26.3.2018; план: План набавки за 2018 од 10.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Приликом уноса процењене вредности у набавци 1.3.1  Инвестиционо одржавање школске зграде број 1 грешком у куцању је унета вредност 3.560.857,00 без ПДВ  
односно 4.273.028,40 са ПДВ. Овом техничком исправком износ се умањује за 600.000,00  тако да ће процењена вредност без ПДВ 3.060.857,00 односно са ПДВ 3.673.028,40.

Предлог измене број: 3; план: План набавки за 2018 од 10.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Решењем о употреби текуће буџетске резерве општинског већа општине Кула од 21.06.2018. школи су одобрена средства у износу од 2.090.542,00 за инвестиционо 
одржавање школске зграде( конто 511323). Одобрена средства су недостајала да би се успешно реализовао пројекат.

Страна 1 од 2Датум штампе: 27.6.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



Место и датум:
М.П.

Гојко Секеруш

Овлашћено лице:

Гојко Секеруш

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 26.3.2018; план: План набавки за 2018 од 10.1.2018
Приликом уноса процењене вредности у набавци 1.3.1  Инвестиционо одржавање школске зграде број 1 грешком у куцању је унета вредност 3.560.857,00 без ПДВ  односно 4.273.028,40 са ПДВ. Овом
 техничком исправком износ се умањује за 600.000,00  тако да ће процењена вредност без ПДВ 3.060.857,00 односно са ПДВ 3.673.028,40.

Измена број: 2; усвојена: 27.3.2018; план: План набавки за 2018 од 10.1.2018
Измењен је финансијски план  27.03.2018. Решењем Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај број:143-401-702/2018-02 од 14.03.2018. школи су додељена средства у 
износу од 3.578.093,00 динара за суфинансирање реализације Пројекта- Идејни пројекат елекроенергетских инсталација са техноекономском анализом број:04-18 фебруар 2018., а по јавном конкурсу 
о додели бесповратних подстицајних средстава  за суфинансрање реализације пројеката штедљиве расвете. Уговором о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање 
реализације пројеката штедљиве расвете број уговора:143-401-702/2018-02 од 14.03.2018. закљученим између АП Војводине - Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и 
ОШ "Иса Бајић" Кула ( члан 2.) предвиђено је да је удео даваоца средстава у финансирању предметног пројекта максимално 78,76% од вредности пројекта, без ПДВ-а. Преостала средства у износу 
од 1.873.781,48 динара ( разлика између пројектом предвиђених средстава и додељених средстава од АП Војводине) школи су додељена Решењем Општинског већа општине Кула о употреби текуће 
буџетске резерве, број 013-401-81/2018-2 од 27.03.2018.

Предлог измене број: 3; план: План набавки за 2018 од 10.1.2018
Измењен финансијски план за 2018.год. Решењем о употреби текуће буџетске резерве општинског већа општине Кула од 21.06.2018. школи су одобрена средства у износу од 2.090.542,00 за 
инвестиционо одржавање школске зграде( конто 511323) и 180.000,00 за услугу стручног надзора(конто 424911)

Страна 2 од 2Датум штампе: 27.6.2018 Апликација Управе за јавне набавке 


