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1 Канцеларијски материјал 133,333.33

426111-

Канцеларијски 

материјал

133,333.33 2021 Члан 27. Јануар Фебруар
Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

2 Униформе 116,666.67
426123-

Униформе
116,666.67 2021 Члан 27. Јануар Јун

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

3
Набавка горива                                                              

-бензин                                                                                 
166,666.67

426411- бензин 

/ТНГ-гас/                         
166,666.67 2021 Члан 27. Јануар Фебруар

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

4
Набавка горива                                                              

-дизел                                                                                 
83,333.33

426412- дизел 

гориво                 
83,333.33 2021 Члан 27. Јануар Фебруар

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

Набавка се врши ради обављања редовних активности запослених, у спортској хали, стадиону и базену

Набавка горива за моторна возила  ради обављања редовних активности установе  током целе године,и коришћење 

радне машине  током целе године (трактор за вештачку траву).

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ

Набавка горива за моторна возила  ради обављања редовних активности установе  током целе године,и коришћење 

радних машина у току сезоне (косачица и тримера).

Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходној години,као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 166.666,67 динара

Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходној години,као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача преко интернета,рачунајући и процену раста цена на тржишту

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 116.666,67 динара

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 83.333,33 динара

5

Набавка се врши ради обављања редовних активности запослених, предвиђених Планом и Програмом рада за 2021 

годину

Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходној години,као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача

ТАБЕЛА 2-ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - ИНТЕРНИ ПЛАН

ред. 
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Процењена 

вредност

З
а
к
о

н
с
к
и

 о
с
н

о
в

 

з
а
 и

з
у
з
и

м
а
њ

е

П
р

и
м

е
н

а
 

д
р

у
ги

х
 

п
о

с
т
у

п
а

к
а

О
к
в

и
р

н
о

 в
р

е
м

е
 

п
о

с
т
у
п

а
к
а

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 133.333,33 динара
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Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходној години,као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача



5 Материјал за  спорт 679,166.67
426631-Материјал 

за спорт
679,166.67 2021 Члан 27. Јануар Јун

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

6
Медицински и лабaроторијски 

материјал
41,666.66

426791-Остали 

медицински и 

лабороторијски 

материјал

41,666.66 2021 Члан 27. Јануар Јун
Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

7 Хемијска средства за чишћење 358,333.33

426811-Хемијска 

средства за 

чишћење,        

426812- Инвентар 

за одржавање 

хигијене

50.000.00               

308.333,33
2021 Члан 27. Јануар Фебруар

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

8 Храна и пиће 108,333.33
426821-храна 

426822- пиће

25.000,00                      

83.333.33               
2021 Члан 27. Јануар Фебруар

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

9 Потрошни материјал 41,666.67
426911-Потрошни 

материјал
41,666.67 2021 Члан 27. Јануар Фебруар

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходној години ,као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача преко интернета,рачунајући и процену раста цена на тржишту

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 108.333,33 динара

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 41.666,67 динара

Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходној години ,као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача преко интернета,рачунајући и процену раста цена на тржишту

Набавка се врши ради обављања редовних активности , тј. рекреације и школе спортова, набавке пехара -медаља,  и за 

манифестације

Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходној години,као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача преко интернета,рачунајући и процену раста цена на тржишту

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 679.166,67 динара

Набавка се врши ради обављања редовних активности , материјал је законски обавезан

Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходној години,као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача преко интернета,рачунајући и процену раста цена на тржишту

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 41.666,66 динара

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 358.333,33 динара

Набавка је неопходна ради свакодневног одржавања хигијене  у  Спортској хали Врање, стадиону и на отвореном базену

Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходној години ,као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача преко интернета,рачунајући и процену раста цена на тржишту

Набавка се врши ради обављања редовних активности у  Спортској хали Врање 

Набавка се врши ради обављања редовних активности у  Спортској хали Врање 



10
Остали материјали за посебне 

намене
141,666.67

426919-Остали 

материјал за 

посебне намене

141,666.67 2021 Члан 27. Јануар Јун
Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

11 Рачунарска опрема 29,166.67
512221-

Рачуна.опрема
29,166.67 2021 Члан 27. Јануар Јун

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

12 Штампачи 12,500.00 512222-Штампачи 12,500.00 2021 Члан 27. Јануар Јун
Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

13 Опрема за спорт 500,000.00
512641-Опрема за 

спорт
500,000.00 2021 Члан 27. Јануар Јун

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

14 Моторна опрема 41,666.67
512921 -Моторна 

опрема
41,666.67 2021 Члан 27. Јануар Јун

Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

Извор финансирања  01-Приходи из буџета 500.000,00 динара. 

Извор финансирања  01-Приходи из буџета 41.666,67 динара. 

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 141.666,67 динара

Процена вредности је извршена истраживањем тржишта,односно увидом у актуелне цене различитих произвођача.

Набавка је потребна ради обезбеђења материјала за несметано обављање делатности установе, набавку хлора за 

отворени базен и грануле за вештачку траву 

Потребна је набавка штампача ради несметаног обављања делатности установе

Потребна је набавка рачунарске опреме ради несметаног обављања делатности установе.

Процена вредности је извршена истраживањем тржишта,односно увидом у актуелне цене различитих произвођача.

Извор финансирања  01-Приходи из буџета 29.166,67 динара. 

Процењена вредност је утврђена на основу Извршења плана рада за 2020.годину,пројекције раста цена на мало,за исте 

и сличне производе

Потребна је набавка опреме за спорт  ради несметаног обављања делатности установе

Потребна је набавка моторне опреме ради несметаног обављања делатности установе

Процена вредности је извршена истраживањем тржишта,односно увидом у актуелне цене различитих произвођача.

Процена вредности је извршена истраживањем тржишта,односно увидом у актуелне цене различитих произвођача.

Извор финансирања  01-Приходи из буџета 12.500,00 динара. 



Набавка хране  за даљу продају 

(15000000)
271,666.67 271,666.67 ЈНМВ Април Јун

Јун-

Децембар

1.Набавка производа за 

припремање топлих напитака - 

15842210 

75,000.00 75,000.00

2. Набавка пецива - 15812000 30,000.00 30,000.00

3.Сладолед - 15555100 166,666.67 166,666.67

4.Разна прехрамбена роба - 

15800000
0.00 0.00

12 Разлог и оправданост

13
Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

Набавка пића за даљу продају 

(15000000)
203,333.34 203,333.34 ЈНМВ Април Јун

Јун-

Децембар

1.Лака алкохолна пића - 15911000
96,666.67 96,666.67

2.Безалкохолна пића - 15980000
106,666.67 106,666.67

12 Разлог и оправданост

13
Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

Укупно добра:

1
523111 Роба за 

даљу продају
2021

Ради обављања редовних активности установе: продаје роба и услуга на базену

Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње и цена из уговора из предходне године,као и увидом у 

актуелне цене произвођача, увећаних за процену раста цена на тржишту

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 271.666,67 динара

2
523111 Роба за 

даљу продају
2021

Извор финансирања 01 - Приходи из буџета 203.333,34 динара

2,929,166.68

Ради обављања редовних активности установе: продаје роба и услуга на базену

Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње и цена из уговора из предходне године,као и увидом у 

актуелне цене произвођача, увећаних за процену раста цена на тржишту



II УСЛУГЕ

1 Трошкови грејања 8,333.33

  421225-

Трошкови 

грејања-

централно 

8,333.33 2021 Члан 27. Мај Јун
Мај-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

2
Комуналне услуге                                                        

1.Дератизација                                                  
41,666.67

  421321-

Дератизација 
41,666.67 2021 Члан 27. Мај Јун

Мај-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

3

Услуге                             

1.Телефон,телекс                                                

2. Интернрт                                               

3.Мобилни телефон,                   

4.Поштанске услуге                         

166,666.67

421411-Телефон 

и телефакс,                 

421412-Интернет 

и слично,                    

421414-Услуге 

мобилног 

телефона, 421421-

Поштанске 

услуге,                      

100.000,00                         

8.333.33               

50.000,00           

8.333,34 

2021 Члан 27. Јануар Фебруар
Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

4

Осигурање                                               

Осигурање имовине                          

зграде и опреме                                             

Осигурање запослених                 

250,000.00

421511- 

Осигурање 

зграда                                                 

421521-

Осигурање 

запослених у 

случају несреће 

183.333,33                          

66.666.67           
2021 Члан 27. Август Септембар

Септембар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

Ради обезбеђења основних услова за рад установе током целе године,а у циљу обављања сталних послова

Процењена вредност је утврђена на основу извршења плана рада за 2020.годину.

Извор финансирања 01-Приходи из буџета - 8.333,33 динара

Процена вредности је утврђена на основу предходне вредности уговора,као и извршене тржишне анализе цена 

потенцијалних понуђача

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 250.000,00 динара

Набавком ових услуга обезбеђује се несметана комуникација са запосленим,као и за службене потребе наручиоца 

Процењена вредност је утврђена на основу извршења плана рада за 2020.годину.

Извор финансирања 01-Приходи из буџета - 41.666,67 динара

Набавком ових услуга неопходно је обезбедити контиуирано осигурање запослених и имовине. 

Ради обезбеђења основних услова за рад установе током целе године,а у циљу обављања сталних послова

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 166.666,67 динара,

Процењена вредност је утврђена на основу извршења плана рада за 2020.годину.



5
Трошкови смештаја на службеном 

путу
50,000.00

422111- 

Трошкови 

дневница 

(исхране) на 

службеном путу    

422131-Трошкови 

смештаја на 

службеном путу  

422199- Остали 

трошкови за 

 20.833,33                   

8.333,34                    

20.833,33

2021 Члан 27. Јануар Јун
Јануар-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

6 Рачуноводствене услуге 195,000.00
423131- 

Рачуноводствене 

услуге

195,000.00 2021 Члан 27. Јануар Фебруар
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

7 Компјутерске услуге 68,333.33

  423221-Услуге 

одржавања 

рачунара

68,333.33 2021 Члан 27. Јануар Фебруар
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

8
Услуге образовања и усавршавање 

запослених
58,333.33

423391-Издаци за 

стручне испите
58,333.33 2021 Члан 27. Јануар Фебруар

Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена Извор финансирања 01-Приходи из буџета 58.333,33 динара

Набавком ових  услуга обезбеђује се смештај и храна запослених на службеном путу

Набавком ове услуге обезбеђује се несметани рад наручиоца 

Вредност је утврђена на основу анализе трошкова из предходне године и растом цена на тржишту

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 195.000,00 динара 

Набавком ових услуга обезбеђује се одржавање софтвера за рад,као и одржавање рачунара  установе

Процена вредности је утврђена на основу предходне вредности уговора,као и извршене тржишне анализе

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 50.000,00 динара

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 68.333,33 

Вредност је утврђена на основу анализе трошкова из предходне године.

Набавком ове услуге обезбеђује се несметани рад наручиоца 

Вредност је утврђена на основу анализе трошкова из предходне године.



9 Услуге штампања билтена,часописа 478,333.33
423419 - Остале 

услуге штампања 
478,333.33 2021 Члан 27. Јануар Фебруар

Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

10
Медијске услуге   (радија и телевизије 

)       
41,666.67

423441-Медијске 

услуге радија и 

телевизије                      

41,666.67 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

11 Остале стручне услуге 905,000.00
423599-Остале 

стручне услуге
905,000.00 2021 Члан 27. Јануар Јун

Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

12 Остале стручне услуге 333,333.33
423599-Остале 

стручне услуге
333,333.33 2021 Члан 27. Јануар Јун

Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

13 Угоститељске услуге 41,666.67
423621-

Угоститељске 

услуге

41,666.67 2021 Члан 27. Јануар Фебруар
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 333.333,33 динара,

Процена вредности је утврђена на основу предходне вредности уговора,као и извршене тржишне анализе

Процена вредности је утврђена на основу предходне вредности уговора,као и извршене тржишне анализе

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 41.666,67 динара,

Набавком угоститељских услуга на име смештаја и исхране учесника манифестација и догађаја током целе године

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година и на основу анализе тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 41.666,67 динара,

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установа,обезбеђивање агенциских услуга

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установа, ангажовање спортских стручњака-тренера

Процена вредности је утврђена на основу предходне вредности уговора,као и извршене тржишне анализе

Набавком ових услуга обезбеђује се реклама установе путем средстава информисања радија и телевизије,штампаних медија о 

свакодневним активностима установе

Набавком ових услуга обезбеђује се штампање, рекламирање и за маратон - штампу постери, дипломе, захвалнице 

Вредност је утврђена на основу анализе трошкова из предходне године и пројектованог раста цена за исте или сличне услуге

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 478.333,33 динара 

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 905.000,00 динара,



14 Репрезентација 25,000.00
423711-Трошкови 

репрезентације
25,000.00 2021 Члан 27. Јануар Фебруар

Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

15 Остале опште услуге 208,333.33

423911-Остале 

опште услуге                                           

-услуге за 

одржавање 

манифестације

208,333.33 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

16 Услуге образовања културе и спорта 45,833.33
424231-Услуге 

спорта
45,833.33 2021 Члан 27. Јануар Јун

Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

17 Здравствена заштита по уговору 83,333.34

424311-

Здравствена 

заштита по 

83,333.34 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

18 Остале специјализоване услуге 8,333.33

424911-Остале 

специјализоване 

услуге

8,333.33 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

Ова набавка обухвата набавку сокова,пића,кафе,као и угоститељске услуге за пословне састанке

Набавка је неопходна због несметано функционисање установе и одржавања манифестације

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година,и на основу анализе тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 8.333,33 динара 

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 83.333,34 динара

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година.

Набавка је неопходна због обављања редовних активности установе,

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установа,обезбеђивање судија за спортске турнире

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година.

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 45.833,33 динара

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 208.333,33 динара,

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установа,обезбеђивање санитарних књижица запослених, испитивање воде и 

сл.

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година.

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година и на основу анализе тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 25.000,00 динара



19 Трошкови платног промета 66,666.67

421111-Трошкови 

платног промета 

и банкарских 

услуга

66,666.67 2021 Члан 27. Јануар Фебруар
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

20 Пројектно планирање 833,333.33
511451 -Пројектна 

документацијаа
833,333.33 2021 Члан 27. Мај Јун

Мај-

Децембар

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

Укупно Услуга:

III РАДОВИ

3,909,166.66

Ради обављања редовног платног промета и пословања установа

Процена вредности је утврђена на основу анализе банкарске провизије и трошкова платног промета,са одређеном 

каматном стопом у предходној години

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 833,333.33 динара,

Потребна је набавка за израду акта, планова и пројеката

Процена вредности је извршена истраживањем тржишта

Извор финансирања  01-Приходи из буџета 41.666.67 динара. 



1
 Текуће поправке и одржавање зграда  

и објекта
1,666.67

425112-

Столарски 

радови                                   

1,666.67 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

2
 Текуће поправке и одржавање зграда  

и објекта
35,000.00

425113-Моларски 

радови
35,000.00 2021 Члан 27. Јануар Јун

Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13 Начин утврђивања процењене вредности

14 Напомена

3
 Текуће поправке и одржавање зграда  

и објекта
25,000.00

425115-Радови на 

водоводу и 

канализацију

25,000.00 2021 Члан 27. Јануар Фебруар
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

4
 Текуће поправке и одржавање зграда  

и објекта
33,333.33

425116-Радови на 

централном 

грејању

33,333.33 2021 Члан 27. Јануар Фебруар
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

5
 Текуће поправке и одржавање зграда  

и објекта
492,500.00

425117-

Електри.инстала

ције

492,500.00 2021 Члан 27. Јануар Фебруар
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

6
Текуће поправке и одржавање 

зграда и објекта
375,000.00

425191-Текуће 

поправке и 

одржавање 

осталих објеката

375,000.00 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година,и на основу анализе тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 375.000,00 динара,

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 1.666,67 динара

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 25.000,00 динара

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установе и одржавања њених објеката

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установа,поправке и замена 

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установа,поправке и одржавања

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 492.500,00 динара

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установа,поправке и одржавања

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година,и на основу анализе тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 35.000,00 динара

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установа,поправке и замена 

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година,и на основу анализе тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 33.333,33 динара

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година,и на основу анализе тржишних цена  

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установа,поправке и замена рефлектора и сијалица

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година,и на основу анализе тржишних цена  

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година,и на основу анализе тржишних цена  



7
Текуће поправке и одржавање 

зграда и објекта
583,333.33

425191-Текуће 

поправке и 

одржавање 

осталих објеката

583,333.33 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

8
Текуће поправке и одржавање 

опреме
69,166.67

425211-

Механичке 

поправке 

69,166.67 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

9
Поправке електричне и 

електронске опреме
10,000.00

425212-Поправке 

електричне и 

електронске 

опреме

10,000.00 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

10

Текуће поправке и одржаванје 

опреме за очување животне 

средине

108,333.33

425241- 

Теку.попра. И 

одржа.опре.

108,333.33 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установе,замена део столарије

Процена вредности је извршена на основу анализе  тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 108.333,33 динара

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установе,поправке и одржавање  опреме.

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установе и одржавања спортских терена и то: тениских, 

кошаркашких, фудбалских и одбојкашки

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година,и на основу анализе тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 69.166,67 динара, 

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установе и одржавања опреме

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 416.666,67 динара,

Процена вредности је извршена на основу анализе трошкова из ранијих година,и на основу анализе тржишних цена  

Процена вредности је извршена на основу анализе  тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 10.000,00 динара



11
Капитално одржавање зграда и 

објеката
1,000,000.00

511321-

Капитално 

одржавање 

пословниг зграда 

и пословних 

простора

1,000,000.00 2021 Члан 27. Јануар Јун
Током целе 

године

12 Разлог и оправданост

13

Начин утврђивања процењене 

вредности

14 Напомена

Укупно Радови:

I ДОБРА 2,929,166.68 2,929,166.68

II УСЛУГЕ 3,909,166.66 3,909,166.66

III РАДОВИ 2,733,333.33 2,733,333.33

УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ 9,571,666.67 9,571,666.67

План израдио

Директор, Бобан Младеновић

2,733,333.33

Одговорно лице

Набавка је неопходна због несметаног функционисања установе,замена део столарије

Процена вредности је извршена на основу анализе  тржишних цена  

Извор финансирања 01-Приходи из буџета 1.000.000,00 динара


