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План јавних набавки за 2016. годину
 ПУ "Наша радост"  Лучани

01.02.2016

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 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

0

са ПДВ-ом

добра 0

1.1.1 2
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се спроводи у сврху обезбеђивања грејања за издвојену јединицу установе,  "Бамби" у Гучи
Процењена вредност је на основу вишегодишњег искуства и потрошње угља као и кретање цена огрева на тржишту, утврђена кроз непосредни 
контакт са релевентним понуђачима.

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка угља за потребе ПУ "Наша радост" 
Лучани за 2016. годину
тајни податакНабавка угља за потребе ПУ "Наша радост" 

Лучани за 2016. годину
ОРН:

09111100    

1.1.2 5
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Поступак се спроводи ради закључивања уговора који се односи на две фискалне године (2015 и 2016).
Делатност установе је предшколско образовање и дневна брига и нега о деци која укључује и исхрану.
Процењена вредност се утврђује на основу досадашњег искуства и утрошка појединих намирница у претходном периоду.
тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка намирница за потребе ПУ "Наша 
радост" Лучани
тајни податакНабавка намирница за потребе ПУ "Наша 

радост" Лучани
1. месо, месне прерађевине и риба
2. млеко, млечне прерађевине

3. воће и поврће
4. јаја
5. хлеб, брашно, прерађевине од житарица
6. смрзнути производи

7. остале намирнице широке потрошње

ОРН:
03142500    
03220000    

15000000    
15110000    
15511000    
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1.1.3 5
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Поступак се спроводи из разлога потписивања уговора који се односи на две фискалне године.
Набавка електричне енергије за функционисање рада установе
Процењена вредност се утврђује на основу утврђене цене електричне енергије и досадашње потрошње из претходних година.

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Набавка електричне енергије за потребе 
Предшколске установе "Наша радост" 
Лучани

тајни податакНабавка електричне енергије за потребе 
Предшколске установе "Наша радост" 
Лучани

ОРН:
09310000    

1.1.4 6
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Набавка се врши ради обнављања дотрајале опреме у дечијим собама и опремање собе која је планирана за доградњу.
Процењена вредност је утврђена на основу досадашњег искуства у набавци сличне опреме и упоређивањем са тржишним ценама код релевантних
 произвођача.

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Опрема за образовање (ормарићи, столице, 
креветићи, опрема за дечје вртиће)
тајни податакОпрема за образовање (ормарићи, столице, 

креветићи, опрема за дечје вртиће)
ОРН:

39161000    

радови 0

1.3.1 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Поступак ће се покренути када буду прибављене све одговарајуће дозволе.
Оправданост набавке је у потреби установе за проширењем капацитета због већег броја деце у групама и задовољавање потреба корисника и 
повећање обухвата деце предшколским образовањем.
Вредност је процењена на основу реално израђеног пројекта и предмера и предрачуна радова неопходних за реализацију истог.

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Радови на доградњи дечије собе у ПУ "Наша 
радост" Лучани
тајни податакРадови на доградњи дечије собе у ПУ "Наша 

радост" Лучани
ОРН:

45000000    

Место и датум:
М.П.

 Љиљана Дмитрић

Овлашћено лице:

Љубомир Радичевић

Одговорно лице:
_______________________________
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