
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Прехрамбено-хемијска школа
Дел. бр.: ______________
Дана: 23.01.2020.год.

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12,14/15, 68/15 ) и члана 68.ст.1.тачка 4. Статута и
чл.21. Правилника о поступку јавне набавке и набавке у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу, Школски одбор дана 23.01.2020.године,
доноси, 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 20  20  .ГОДИНУ  

1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 2020. Г0ДИНУ 

Ред.

број
Предмет

набавке

Износ

планираних

средстава за

јавну набавку

са ПДВ-ом

Процењена

вредност 

без ПДВ-а И
зв

ор
 

ф
и

на
нс

и
ра

њ
а

Врста

поступка

Оквирни

датум

покрет.

поступка

 Оквирни

датум

закључ.

уговора

Оквирни

датум

извршења

уговора

Конто

                                      Д О Б Р А

 

1.
Електрична енергија 1.600.000,00 1.333.333,33 буџет

Поступак
јавне

набавке
мале

вредности

годишњи

 
   Број позиц. 100

Аналит.конто. 421211 

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка је потребна ради обезбеђивања електричне енергије за потребе школског објекта.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора  претходнe  године.



2. ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2020.ГОДИНУ

Ред.
бр.

Предмет

набавке

Износ планираних
средстава

Извор финансирања
Оквирни месец

покретања

поступка

 Оквирни датум 

закључења

уговора

Конто
са

ПДВ-ом
без

ПДВ-а

Д О Б Р А   

1.

Набавка

канцеларијског

материјала

110.000,00 91.666,67

буџет 

70.000,00

2 2
Број позиције:100
Аналит. конто: 426111

сопствени приходи

40.000,00

Књиге евидеције рада,

јавне исправе, пед.док.
8.000,00 6.666,67 сопствени приходи

                8.000,00

2.   Тoнери и кетриџи
115.000,00 95.833,33

буџет
45.000,00

3 3
 Број позиције:100
 Аналит. конто:
 426111,  426121
                            

сопствени приходи
50.000,00

родитељски динар
20.000,00

3.
Радна и заштитна

одећа и опрема
50.000,00 41.666,67 сопствени приходи

50.000,00 3 3

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка  се  спроводи  ради  прибављања  потребног  канцеларијског  материјала,  образаца  јавних   исправа  и  педагошке  евиденције  и
документације, набавке нових и репарације кетриџа и тонера за штампаче,  радне и заштитне одеће и опреме;
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње из претходне пословне године, реалних потреба за следећу годину и износа
планираних финансијских средстава;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне   цене различитих 
понуђача преко интернета, путем телефона, рачунајући  и процену пораста цена на тржишту (мин.10%). 



4. Цвеће и зеленило 30.000,00 25.000,00
родитељски динар

30.000,00
Аналит. конто: 426131

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања биодекорације.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  на тржишту и процене пораста цена (мин.10%). 

5.
Набавка материјала за
одржавање хигијене и
остали материјал за
одржавање хигијене

135.000,00 112.500,00

буџет
100.000,00

3 3
Број позиције: 100
Аналит. конто: 
426811,426819

сопствени приходи
20.000,00

родитељски динар 
15.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради свакодневног одржавања хигијене у објекту наручиоца;
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње из претходне  године и износа планираних финансијских средстава;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне  цене различитих 
понуђача преко интернета, путем телефона, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (мин.10%).

6.

Намештај
Опрема за образовање

Рачунарска опрема
Штампачи

550.000,00 458.333,33

буџет 

400.000,00
Број позиције: 100
Аналит. конто:
512211,512611,512221,
512222,512212

сопствени приходи

100.000,00

родитељски динар

50.000,00

Разлог и
оправданост

набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања рачунара, друге електронске опреме, школског намештаја,клома уређаја и опреме за образовање;
Процена  набавки  је  извршена  на  основу  анализе  потреба  за  обнављањем  опреме  за  образовање  и  износа  планираних  финансијских
средстава;
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена на тржишту различитих понуђача преко интернета, путем телефона, 
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (мин.10%).



 

7.

Набавка сировина за

пекару (брашно,

адитиви, додаци...)
595.000,00 495.833,33

сопствени приходи
2 2

 
   
   Аналит. конто: 522111

Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања

процењене вредности

Набавка се спроводи ради прибављања сировина  потребних  за редовно обављање проширене делатности  наручиоца;
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три пословне године;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне  цене 
различитих понуђача преко интернета, путем телефона, рачунајући и процену пораста цена сировина на тржишту (мин.10%), у 
вези са чиме је сачињена белешка руководиоца производње који је прикупљао податке. 

8.
Набавка материјала за

образовање кадра
Просветни гласник

15.000,00 12.500,00
буџет 

15.000,00
2 2

Број позиције:100
Aналит. конто: 426311

8.1.
Правна база прописа
Прописи за буџетско

пословање
65.000,00 54.167,00

буџет 

65.000,00
2 2

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања службених листова, стручне литературе и програмских пакета потребних за реализацију редовних
послова запослених;
Процена количина је извршена на основу потреба за програмским пакетима и врсте литературе из претходне пословне године;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне   промотивне материјале 
раличитих издавача.

9.
Набавка материјала за

образовање
(хемикалије и др.) 230.000,00 191.666,67

буџет
130.000,00 Број позиц.:100

Аналит. конто: 
426611родитељски динар

100.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка  се  спроводи  ради  прибављања  материјала  за  образовање,  хемикалија,  лаб.посуђа  и  инвентара,  потребног  за  реализацију
наставних програма;
Процена количина је извршена на основу садржаја наставних програма и износа планираних финансијских средстава;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне  цене различитих  
понуђача преко интернета,  рачунајући и процену пораста цена на тржишту (мин.10%).



10.
Материјал за посебне

намене
(кесе за паковање

и сл.)

80.000,00 66.666,67

сопствени приходи
40.000,00 

2 2
Аналит. конто: 
426911

родитељски динар
40.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања разноврсног потрошног материјала, кеса за паковање производа пекаре, кеса за одлагање отпада
и слично;
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње из претходне пословне године;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне   цене различитих 
понуђача преко интернета, путем телефона, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (мин.10%).

11.
Материјал за

посебне намене
(алат и инвентар)

50.000,00 41.666,67
сопствени приходи

50.000,00 4 4
Аналит. конто: 
426913

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања неопходног алата;
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње из претходне пословне године;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне   цене различитих 
понуђача преко интернета, путем телефона, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (мин.10%).

12.
Остала књижевна и

уметничка дела 30.000,00 25.000,00
сопствени приходи

30.000,00

Аналит. конто: 
515129

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради опремања канцеларије директора и наставничке канцеларије.
Процена набавки је извршена на основу анализе потреба и износа планираних финансијских средстава;
 Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена на тржишту различитих понуђача преко интернета, путем телефона, 
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (мин.10%).

13. Књиге у библиотеци 20.000,00 16.667,67
родитељски динар

20.000,00
Аналит. конто: 
515121

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања актуелних наслова и потребних стручних књига за школску библиотеку;
Процена вредности је утврђена на основу актуелне цене на тржишту различитих понуђача преко интернета,  рачунајући и процену пораста 
цена на тржишту (мин.10%).



У С Л У Г Е

14.
Трошкови платног

промета и банкарских

услуга

209.000,00 209.000,00

буџет 
180.000,00

Број позиц.:100
Аналит. конто: 421111сопствени приходи

22.000,00

родитељски динар
7.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради плаћања обавезних трошкова платног промета и трошкова банкарских услуга; 
Процена количине је извршена на бази трошкова из ранијих година;
Процена вредности је утврђена на основу  трошкова  из  претходнe  године .

15.

Услуге комуникације

Телефон и интернет,
сајт, кабловска

Пошта

210.000,00 175.000,00

буџет 
170.000,00

Број позиц.: 100
Аналит.конто:
421411,421421

Сопствени приходи
20.000,00

Родитељски динар
20.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

 Услуга је потребна ради прибављања количина  услуга  комуникација ради обављања редовних делатности;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe  године и процену пораста цена  услуге у складу са растом цена 
 (мин. 10%).

16.
Набавка услуге -

Осигурање лица и

имовине

135.000,00 135.000,00
буџет 

135.000,00
8 8

Број позиц.: 100
Аналит.конто: 421521

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања услуге осигурања ученика и запослених што је законска обавеза наручиоца и осигурања имовине;
Процена је извршена на бази очекиваног броја ученика и запослених;
Процена вредности је утврђена на основу  уговорене цене услуге из претходнe  године  рачунајући и процену пораста цена услуга на 
тржишту (мин.10%).



17.
Набавка услуге -

Физичко обезбеђење

објекта

590.000,00 491.666,67
родитељски динар

590.000,00
2 2 Аналит.конто: 424911

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања услуге лиценциране агенције за  физичко обезбеђе објекта и лица по одлуци Савета родитеља
школе;
Процена вредности је утврђена на основу  уговорене цене услуге из претходнe  године  рачунајући и процену  порастаминималне цене рада 
и  цена услуга на тржишту.

18. Даљинско грејање 1.800.000,00 1.500.000,00
буџет 

1.800.000,00

Број позиц.: 100
 Анал.конто:
421225

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања
процењене вредности

Набавка се спроводи ради прибављања количина енергената  потребних  за редовно грејање објеката наручиоца у грејној сезони у циљу 
континуираног обављања редовних делатности наручиоца; Процена количина је извршена на основу анализе потрошње три грејне сезоне;  
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe  године, рачунајући и процену пораста цена услуга на тржишту 
(мин.10%).

19.
Услуге водовода и

канализације 150.000,00 125.000,00
буџет 

150.000,00

Број позиц.:100
Анал.конто:
421311

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Услуга је потребна ради прибављања количина комуналних услуга  потребних  за редовно функционисање објеката наручиоца у циљу
континуираног обављања редовних делатности;
Цена услуге на месечном нивоу одређује се одлуком Скупштине Града, као оснивача.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe  године у складу са растом цена  (мин. 10%).

20. Одвоз отпада
300.000,00 250.000,00

буџет 

300.000,00

Број позиц.: 100
Анал.конто:
421324

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Услуга је потребна ради прибављања количина комуналних услуга  потребних  за редовно функционисање објеката наручиоца у циљу
континуираног обављања редовних делатности;
Цена услуге на месечном нивоу одређује се одлуком Скупштине Града, као оснивача.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe  године у складу са растом цена  (мин. 10%).



21. Допринос за
екологију

60.000,00 50.000,00
буџет 

60.000,00

Број позиц.: 100
Анал.конто:
421391

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Обавеза на основу одлуке Скупштине Града;
Цена услуге на месечном нивоу одређује се одлуком Скупштине Града;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe  године у складу са растом цена  (мин. 10%).

22. Фискална каса 20.000,00 16.667,67
сопствени приходи

20.000,00
Аналит. конто: 421419

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Услуга је потребна ради прибављања услуге баждарења фискалне касе;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe  године, рачунајући и процену пораста цена  услуге у складу са растом
цена  (мин. 10%).

23. Трошкови путовања     220.000,00

буџет 
70.000,00

Број позиц. 100
Аналит. конто: 
422111,422121,
422131,422194

сопствени приходи
150.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања услуге превоза ученика и наставника на такмичењима и превоза наставника ради пратње ученика
приликом реализације стручних екскурзија, односно обиласка ученика на практичној настави у објектима ван седишта наручиоца и осталих
службених путовања;
Процена количине је извршена на бази искуства из ранијих година;
Процена вредности је утврђена на основу  уговорених цена услуге из претходнe  године  рачунајући и процену пораста цена услуга на 
тржишту (мин.10%).

24. Материјал за

саобраћај
125.000,00

буџет
35.000,00 Број позиц. 100

Аналит. конто: 
426411,426412

сопствени приходи
90.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради путовања сопственим возилом.

25. Трошкови путовања 410.000,00 341.666,67 Буџет
100.000,00

Број позиц. 100
Аналит. конто: 



ученика  422411,422412

сопствени приходи
10.000,00

родитељски динар
300.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања
процењене вредности

Набавка се спроводи ради прибављања услуге превоза ученика  ради  реализације стручних екскурзија утврђених наставним планом и
прграмом и Годишњим планом рада наручиоца;
Процена количине је извршена на бази  Годишњег плана рада;
Процена вредности је утврђена на основу  уговорене цене услуге из претходнe  године  рачунајући и процену  пораста цена услуга на 
тржишту. 

26.             Превоз  1.510.000,00 1.258.333,33

Буџет
1.500.000,00 Број позиц. 100

Аналит. конто: 
413151Сопствени приходи

10.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања
процењене вредности

Набавка се спроводи ради прибављања услуге превоза запослених;
Процена количине је извршена на бази искуства из ранијих година;
Процена вредности је утврђена на основу  уговорених цена услуге из претходнe  године  рачунајући и процену пораста цена услуга на 
тржишту (мин.10%).

27.
Набавка

компјутерских услуга
Књиг. програм

40.000,00 33.333,33
буџет

40.000,00
3 3 Број позиције:100

  Аналит. конто:
  423212,   423291

27.1. Књиг. програм –

пекара
30.000,00 25.000,00

сопствени приходи
30.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања услуге ажурирања и допуне програма за вођење производње у пекари и књиговодственог
програма;
Процена вредности је утврђена на основу плаћених трошкова  из претходних  година.

28.

Набавка услуга

образовања и

усавршавања

запослених

150.000,00 125.000,00

буџет 

100.000,00 Аналит. Конто:   
423321,423391,
423399сопствени приходи

50.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка  се  спроводи  ради прибављања услуге  реализације  каталошких  семинара  ради  обавезног,  Планом стручног  усавршавања
запослених, предвиђеног стручног усавршавањаи, као и плаћања трошкова за лиценцу;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходних  година, рачунајући и процену пораста цена ове услуге у складу са
растом цена  (мин. 10%).



29.

Остале стручне

услуге
64.000,00 53.333,33

буџет 

60.000,00
 

 Број позиц. 100
   Аналит. конто: 
   423599сопствени приходи

4.000,00
Разлог и оправданост 
набавке, начин 
утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради плачања пружања стручних услуга.

30.
Услуге штампања
(флајери,часопис 

и сл.)
100.000,00 83.333,33

буџет 
25.000,00

Број позиц.100
Аналит.конто:
423419, 423412

сопствени приходи
15.000,00

родитељски динар
60.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања услуге штампања маркетиншког материјала, флајера, плаката, часописа и слично
Процењена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходних  година, рачунајући и процену пораста цена ове услуге у 
складу са растом цена  (мин. 10%).

31. Репрезентација 100.000,00
              8
3.333,33

сопствени приходи
100.000,00

Аналит. конто: 
423711

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Трошкови репрезентације.
На основу процена и потреба из претходних година, увећано за 10%.

32. Контрола квалитета
пекарских производа

10.000,00 8.333,33
сопствени приходи

10.000,00
Аналит. конто: 
424911

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Неопходност вршења периодичних контрола квалитета производа и нових производа у школској пекари.
На основу поитреба и прецене из претходних година, увећано за 10%.



33. Санитарни преглед 50.000,00 41.666,67
буџет 

50.000,00

Број позиц.100 
Аналит. конто:  
424311

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања услуге санитарног прегледа ученика и наставника који реализују практичну наставу за образовне
профиле пекар и месар;
Процена количине је извршена на бази  законских обавеза прегледа и овере санитарних књижица на 6 месеци;
Процена вредности је утврђена на основу  уговорене цене услуге из претходнe  године  рачунајући и процену  пораста цена  услуга на 
тржишту (мин.10%).

34.
Специјализоване услуге

Безбедност и   здравље на

раду

60.000,00 50.000,00
буџет 

60.000,00

први квартал

Број позиц. 100
Аналит. конто:  
42491134.1.

Противпожарна заштита
87.000,00 72.500,00

буџет

77.000,00 први квартал

родитељски динар

10.000,00

34.2
Испитивање

електричних инсталација у

објекту школе

43.000,00 35.833,33
буџет

43.000,00
трећи квартал    

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања услуге лиценцираних агенција за безбедност и здравље на раду, обуке и провере знања из ове
области, противпожарне заштите, испитивања електричних инсталација у објекту…
Процена количине је извршена на бази законских обавеза;
Процена вредности је утврђена на основу  уговорене цене услуге из претходнe  године  рачунајући и процену  пораста цена услуга на 
тржишту (мин.10%).
Основ изузећа од примене Закона – чл.27.



                                                                                              Р А Д О В И

35.

Текуће  поправке и

одрж. зграда и

објекта

Столарски радови

20.000,00 16.667,67
родитељски динар

20.000
 

Број позиц.100
Аналит. конто: 
425112,425113,42511
4
425117,425119

35.1. Молерски радови 380.000,00
316.666,6

7

буџет 
300.000,00

Сопствени приходи
20.000,00

родитељски динар
60.000,00

35.2.
Електричне

инсталације -

електроматеријал

60.000 50.000,00

буџет 

50.000,00

родитељски динар

10.000,00

35.3.

Остале текуће

поправке и

материјали
130.000,00

108.333,3

3

буџет 

50.000,00

сопствени приходи

60.000,00

родитељски динар
20.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања радова на објекту наручиоца;
Процена количине је извршена на бази количина радова потребних за уређење простора;
Процена вредности је утврђена на основу цене радова  из претходнe  године  и  пораста цена услуга на тржишту (мин.10%).



36.

Текуће поправке и

одржавање опреме

Поправка намештаја

170.000,00 141.666,67

буџет

100.000,00

 

  

Број позиц.100
Аналит. конто:     
425221, 425222, 
425226,  425261

Родитељски динар

50.000,00

сопствени приходи

20.000,00

36.1
.

         Поправка 

рачунарске опреме
30.000,00 25.000,00

сопствени приходи

10.000,00

родитељски динар

20.000,00

36.2
.

Опрема за

образовање
80.000,00 66.666,67

буџет 

50.000,00

родитељски динар

30.000,00

Разлог и оправданост
набавке, начин

утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради прибављања радова на поправци и одржавању многобројне опреме код наручиоца;
Процена количине је извршена на бази уобичајених количина радова из ранијих година;
Процена вредности је утврђена на основу   цене радова  из претходнe  године  рачунајући и процену  пораста цена   услуга на тржишту 
(мин.10%).

                                                                                                                                                                                                                 ШКОЛСКИ ОДБОР
                                                                                                                                                                            П р е д с е д н и к

___________________
Јоцић Александар


