
План набавки за 2018. годину 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Дирекција за националне референтне лабораторије

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки 4.1.2018.

Измена број: 1 22.2.2018.
Измена број: 2 11.4.2018.

Измена број: 3 11.6.2018.

Измена број: 4 25.7.2018.

 

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

96.850.001

са ПДВ-ом

2018 91.012.092

2019 5.837.909

добра 78.703.629

1.1.1 1

2018

2

2018
отворени 
поступак

3

2019

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.1.1; тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије4.911.110

По годинама: 
2018-3.725.000

2019-1.186.110

Набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

4212113.725.000 4.470.000

Страна 1 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



1.1.2 2

2018

2

2018
отворени 
поступак

12

2018

Предмет набавке се налази на списку предмета за које се спроводи централизовна набавка. Приказана је вредност за укупне количине које ће се 
уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.1.2; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка погонског горива2.320.832

По годинама: 
2018-2.320.832

Набавка погонског горива

ОРН:
09132000    

4264112.320.832 2.785.000

Страна 2 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



1.1.3 2

2018

3

2018
отворени 
поступак

5

2018

1) Закључак Владе РС.                                         2) Претходно обавештење.                 3) Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је 
вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

„Поред постојеће мреже лабораторија које се баве испитивањем здравља биља, испитивањем хране и хране за животиње, као и дијагностиком 
заразних болести животиња, Министарство је увидело потребу да се, поред постојећих лабораторија, опреме и пусте у рад и лабораторије за 
независну контролу квалитета млека. Неопходност опремања ових лабораторија огледа се пре свега у потреби да се обезбеде услови за контролу 
произвоидње и промета хигијенски исправног млека, које се ставља у промет и обезбедили услови независне контрола сировог млека, која ће бити 
основ за обрачун цене млека на основу стварно оствареног квалитета. 
 Транспарентан, независтан и компетентан рад лабораторија формира потпуно објективну и непристрасну слику о квалитету произведеног млека. 
Веродостојно утврђени квалитет произведеног и испорученог млека је основни предуслов за формирање реалне цене. Овако формирана цена 
сировог млека је прихватљива за све субјекте, а посебно за произвођаче и прерађиваче млека. Поред утицаја на формирање цена, успостављен 
систем контроле квалитета сировог млека стимулише рад на унапређењу квалитета млека. Резултати које ове лабораторије издају користе се и за 
потребе унапређења генетског потенција и праћења производних особина стоке. Резултати тих испитивања спадају у најважније предуслове за 
унапређење одгајивачко-селекцијског рада и генетског унапређења сточарства једне земље. 
 У складу са потребама  диктираним уласком Србије у ЕУ, Србија ће морати у потпуности да усагласи законску регулативу по питању увођења 
високих стандарда контроле квалитета у сектору прехрамбене индустрије а у оквиру ње, производњу и прераду млека. Захтеви за производњом 
здравствено безбедне хране, којој припада и сирово млеко, предвиђају успостављање система неутралне контроле квалитета односно 
лабораторија у складу са захтевима ЕУ регулатива 853/2004 и 854/2004. Радом  лабораторија повећала би се конкурентност прерађивача и 
произвођача млека на међународном тржишту јер не би остали „везани“ само за домаће тржиште. 
 Радом  лабораторија корисницима се обезбеђују прецизни и веродостојни резултати испитивања.
Постоје три основна разлога због којих је било потребно опремити Националну лабораторију за испитивање квалитета млека:

 1)Испитивање квалитета млека ради провере хигијенске исправности млека за исхрану становништва. 
 2)Испитивање квалитета млека ради обезбеђивања фер услова за формирање цене сировог млека и плаћање субвенција произвођачима 

(фармерима) на основу стварно постигнутог квалитета млека.
 3)Испитивање квалитета млека ради праћења производних особина млечних говеда и селекције стоке.

Радом лабoраторије за анализу квалитета сировог млека корисницима се обезбеђују прецизни и веродостојни резултати испитивања, а 
веродостојно утврђен квалитет произведеног и испорученог млека је основни предуслов за формирање његове реалне и адекватне цене, док би 
само успостављање система контроле квалитета сировог млека путем одговарајућих лабораторија  омогућило подизање квалитета млека на 
тржишту у одговарајућем временском периоду од успостављања одговарајућег система контроле. Тиме  би био омогућен извоз као и подизање 
конкурентности прерађивача и произвођача млека на међународном тржишту, са даљим последицама на спољнотрговински дефицит. Квалитет 
млека у Републици Србији варира и постоје сталне притужбе произвођача да су оштећени приликом формирања цене млека у млекарама, када се 
цене млека формирају на начин како се то сада ради, где постојеће лабораторије млекара уместо државе обављају испитивања, те због 
потенцијалног сукоба интереса постоји константна сумња у исправност анализа и стварно остварени квалитет млека. Опремање лабораторије при 
Дирекцији за националне референтне лабораторије и њено пуштање у рад, као и прикључивање постојећој мрежи овлашћених рутинских и 
референтних лабораторија би решило наведене дилеме и сумње у утврђени квалитет млека, обезбедило поуздан начин праћења квалитета млека,
 те осигурали непристрасни и коректни услови за формирање цене млека по којој се врши плаћање примарним произвођачима млека.
Република Србија има потребе за формирањем две  лабораторије дефинисаног капацитета, техничке и кадровске опремљености.
За потребе лабораторије у Новом Саду је у току 2009, 2010. године набављен део опреме, која се тренутно налазе у Департману за сточарство 
Пољопривредног факултета у Новом Саду и у употреби су. Такође, током 2013. године, у оквиру одобрених апроприација Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, извршена је набавка дела лабораторијске опреме за испитивање квалитета млека. Ова 
лабораторијска опрема је употребљена за опремање лабораторије за испитивање квалитета млека на Пољопривредном факултету у Новом Саду и
 делимичног опремање лабораторије за испитивање квалитета млека у Дирекцији за националне референтне лабораторије. 
Такође, током 2015. године извршена је набавка дела опреме за опремање лабораторије за млеко у саставу Дирекције за националне референтне 
лабораторије. Закључно са децембром 2015, Дирекција за националне референтне лабораторије је завршила опремање главних одељена 
лабораторије за испитивање квалитета млека. Извршена је набавка кључне опреме за опремање различитик одељења и лабораторије за 
испитивање квалитета млека. Обављени су радови на уређењу објекта лабораторије, адаптацији просторија лабораторије, извршена набавка већег
 дела лабораторијске опреме и извршена набавка 3 (три) возила за прикупљање узорака. Извршена је набавка најсавременије лабораторијске 
опреме за испитивање квалитета млека, присуства микотоксина (афлатоксина) у сировом млеку, храни и храни за животиње. У оквиру ове 
лабораторије, делимично је опремљено и одељење за испитивање млека, применом класичних референтних микробиолошких техника и техника 
молекуларне биологије. Извршена је набавка лабораторијског информационог система за управљање лабораторијским испитивањима и набавка 

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Лабораторијски инструменти и опрема42.713.995

По годинама: 
2018-42.713.995

Лабораторијски инструменти и опрема

ОРН:
38500000    

38510000    

38540000    

51252142.713.995 51.256.815

Страна 3 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



специјализованих расхладних возила за прикупљање узорака са терена. Извршена је набавка и инсталација линије за прање вишекратне 
амбалаже за прикупљање узорака са терeна. Опрема је инсталирана и калибрисана. Извршено је умрежавање опреме са лабораторијским 
информационим системом. За опремање Дирекције за националне референтне лабораторије, опрема је сукцесивно набављана, у складу са 
расположивим средствима током 2013 и 2015. године. Већи део различитих одељења лабораторије је у техничком и материјалном смислу спремна 
за рад. За реализацију набавки средства су била обезбеђена на одговарајућим буџетским позицијама тадашњег Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, у склaду са Законом о буџету РС за 2013. годину („Службени гласник РС“број 114/12) и Законом о буџету РС за 2013. 
годину („Службени гласник РС“број 142/2014, 94/2015 ). У том смислу су прибављен су и закључци Владе 05 број 46-2389/2013 од 21.03.2013. 
године са закључком о  измени истог 05 број: 46-6048/2013-1 од 16.07.2013. односно, Закључак 05 број: 46-6437/2015 од 11.06.2015. године и 
Закључак 05 број: 46-10853/2015 од 08.10.2015. године, за оне набавке које су биле спроведене у буџетској 2015. години. Да би се поред редовних 
рутинских испитивања обезбедили услови за обављање такозваних референтних лабораторијских испитивања млека, применом конвенционалних 
метода испитивања, подигао одговарајући радни капацитет постојећих машина и обезбедили услови потпуне покривености териториије Републике 
Србије, потребно је спровести набавку и обезбедити додатну помоћну лабораторијску опрему,

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.1.3; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

1.1.4 3

2018

4

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2018

 Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Електронске картице за контролу уласка и видеокамере су неопходне ради валидне евиденције долазака и одлазака запослених.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.1.4; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.2.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: 

Набавка опреме за јавну безбедност са 
услугом уградње
1.551.666

По годинама: 
2018-1.551.666

Набавка опреме за јавну безбедност са 
услугом уградње

5128112.041.666 2.450.000

512811-490.000 -588.001

Страна 4 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



1.1.5 1

2018

3

2018
отворени 
поступак

3

2019

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.
На бази измењене динамике лабораторијских испитивања, односно наглашене потребе да се у другој половини 2018. године интензивира број 
лабораторијских испитивања, сходно потребама комитената и Министарства, а у прва два квартала обим испитивања умањен, узимајући у обзир и 
рокове трајања хемикалија и реагенаса, наручилац је спровео планирани поступак и закључио уговоре у вредности од „13,619,898.00 динара без 
ПДВ-а. Сходно насталој ситуацији, коју у време планирања набавке Наручилац није могао да предвиди и на коју није могао да утиче, а како 
количине хемикалија и реагенаса које Наручилац планира да набави у другој половини године прелазе 15% од укупно уговорене вредности 
спроведене набавке на овој позицији (нема могућности примене члана 36. став 1. тачка 4.), Наручилац је одлучио да спроведе, односно измени 
План набавки и дода нови поступак. Нова набавка ће се спроводити у отвореном поступку. На овај начин је набавка под редним бројем: 1.1.5. 
„Набавка реагенаса за лабораторијска испитивања“ успешно спроведена, с тим што је од првобитно планираног износа потребних средстава у 
износу од 20,148,392.00 динара без ПДВ-а, утрошено 13,619,898.00 динара без ПДВ-а, односно преузете су обавезе у наведеном износу. 
Преостали износ од првобитно планираног је предвиђен да буде употребљен за реализацију нове набавке која се планира да буде реализована у 
другој половини 2018. године и која је наведена у Плану набавки под редним бројем 1.1.8 „Хемикалије и Реагенси за CombiFoss и BactoScan за 
испитивање сировог млека“.

Набавка лабораторијских реагенаса је неопходна за основну делатност лабораторије и обављање свакодневних послова.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.1.5; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Набавка реагенаса за лабораторијска 
испитивања
20.148.392

По годинама: 
2018-16.790.327

2019-3.358.065

Набавка реагенаса за лабораторијска 
испитивања

42672116.790.327 20.148.400

1.1.6 1

2018

2

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка лабораторијског потрошног материјала је неопходна за основну делатност лабораторије и обављање свакодневних послова.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.1.6; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка лабораторијског потрошног 
материјала
701.666

По годинама: 
2018-701.666

Набавка лабораторијског потрошног 
материјала

426911701.666 842.000

Страна 5 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



1.1.7 7

2018

8

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка резервних делова за машине и опрему је неопходна за  основну делатност лабораторије и обављање свакодневних послова у случају 
озбиљнијих кварова инструмената када је неоходна замена одређених делова  опреме.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.1.7; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка резервних делова за машине и 
опрему
1.250.000

По годинама: 
2018-1.250.000

Набавка резервних делова за машине и 
опрему

4269121.250.000 1.500.000

1.1.8 7

2018

7

2018
отворени 
поступак

10

2018

С обзиром на то да је Наручилац, утврдио да су се битно промениле околности по питању неопходних количина хемикалија и реагенаса у односу на
 првобитно планиране и динамика њихове потрошње, да нове околности Наручилац није могао предвидети и да на њих утиче у време доношења 
Плана набавки за 2018. годину, било је неопходно изменити План набавки и додати нови поступак. Наиме, на бази измењене динамике 
лабораторијских испитивања, наглашене потребе да се у складу са потребама комитената и Министарства, у другој половини 2018. године 
интензивира број лабораторијских испитивања а да се у прва два квартала 2018. године обави мањи број испитивања од првобитно планираних, 
Наручилац је донео одлуку да у поступку 1.1.5. Плана набавки закључио уговоре у вредности од „13,619,898.00 динара без ПДВ-а. Односно 
закључи уговоре за набавку хемикалија и реагенаса у мањем износу од првобитно планираних, а да касније спроведе други поступак и изврши 
набавку додатних количина. Сходно измењеним захтевима и плановима Министарства, да се у другој половини 2018 и почетком 2019. године, 
одмах након стицања статуса акредитације лабораторије Наручиоца према захтевима стандарду SRPS ISO 17025, започне са исплатом премија за 
произведено сирово млеко на бази квалитета који испитује Наручилац, било је неопходно изменити динамику набавки, односно динамику утрошка 
реагенаса и хемикалија. Наручилац је сходно новонасталој ситуацији предвидео да у другој половини години набави нове количине реагенаса. На 
овакву одлуку Наручилац се одлучио из разлога рационалнијег утрошка реагенаса и хемикалија чија употреба је лимитирани роковима трајања, 
односно да избегне ризик, да због померања динамике и планираног броја узорака, које ће да испитује у другој половини 2018. године и почетком 
2019. године, изађу из фабрички предвиђеног рока употребе. Током истраживања тржишта непосредно пре покретања поступка, Наручилац је 
утврдио да су рокови трајања појединих реагенаса, који су предмет набавке под редним бројем 1.1.5 „Набавка реагенаса за лабораторијска 
испитивања“, ограничени на период од годину дана и да, сходно измењеној динамици лабораторијских испитивања,  набављене хемикалије и 
реагенси постану неупотребљиве. Поред чињенице да постају неупотребљиви, у случају протока рокова употребе, набављени реагенси би постали
 хемијски (опасни) отпад који би Наручилац морао да забрињава и да трпи додатну штету због додатних трошкова збрињавања опасног отпада. Да 
је под овако измењеним околностима набавка спроведена у једном поступку сходно у првобитно планираним количинама, требоване количине би у
 другој половини године и почетком 2019. године изашле из рокова употребе и не би биле искоришћене. Сходно насталој ситуацији, узимајући у 
обзир околност да количине хемикалија и реагенаса које Наручилац планира да набави у другој половини године прелазе 15% од укупно уговорене 
вредности из поступка под редним бројем 1.1.5 Плана набавки (нема могућности примене члана 36. став 1. тачка 4.), Наручилац је одлучио да 
измени План набавки и дода нови поступак који ће се спроводити као отворени поступак и који ће се финансирати уштеђеним средствима из 
претходног поступка. На овај начин су неутрошена средства, односно средства која су уштеђена након успешно спроведеног поступка 1.1.5. у 
износу од 5.105.968,00 динара без ПДВ-а планирана да буду употребљена за спровођење нове набавке под редним бројем 1.1.8 Плана набавки 
„Хемикалије и Реагенси за CombiFoss и BactoScan за испитивање сировог млека“.

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 3; усвојена: 11.6.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење: 

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Хемикалије и реагенси за CombiFoss и 
BactoScan за испитивање квалитета сировог 
млека

5.105.968

По годинама: 
2018-5.105.968

Хемикалије и реагенси за CombiFoss и 
BactoScan за испитивање квалитета сировог 
млека

4269125.105.968

4269120 6.127.162

услуге 15.045.706
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1.2.1 1

2018

1

2018
отворени 
поступак

1

2019

Предмет набавке се налази на списку предмета за које се спроводи централизовна набавка. Приказана је вредност за укупне количине које ће се 
уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.2.1; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Предмет набавке се 
налази на списку предмета за које се спроводи централизовна набавка. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити 
плаћене у 2016. години.; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуга мобилне телефоније36.666

По годинама: 
2018-33.333

2019-3.333

Услуга мобилне телефоније

ОРН:
64212000    

42141433.333 40.000

1.2.2 1

2018

3

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3

2019

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Дирекција не поседује сопствено физички техничко обезбеђење, односно нема запослена лица која би пружала ову врсту услуга. Како је неопходно 
обезбедити заштиту имовине, возила, опреме и објеката у Дирекцији, ради несметаног обављања делатности потребно је ову врсту услуга 
обезбедити путем набавке.  У Дирекцији се налазе значајна материјална добра, покретна и непокретна имовина, имовина која је привремено 
остављена на чување других државних органа.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.2.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге физичко техничког обезбеђења3.284.000

По годинама: 
2018-2.463.000

2019-821.000

Услуге физичко техничког обезбеђења

ОРН:
79710000    

4213232.463.000 2.955.600
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2018

1

2018
отворени 
поступак

1

2019

Предмет набавке се налази на списку предмета за које се спроводи централизовна набавка. Приказана је вредност за укупне количине које ће се 
уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Дирекција не поседује сопствену службу одржавања опште хигијене и чишћења, односно нема запослена лица која би пружала ову врсту услуга. 
Како је неопходно обезбедити хигијену у објектима лабораторија и пословним објектима, набавка је у финкцији основне делатности Дирекције. 
Чишћење је неопходно и ради очувања одговарајућих услова за рад запослених, заштите на раду и заштите здравља запослених и заштите 
околине.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, цене услуга из претходних 
година. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о 
разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању јавних 
набавки  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.2.3; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге одржавања хигијене, прање 
лабораторијског посуђа, чишћење и 
одржавање зграда лабораторије и помоћног 
магацина

2.555.680

По годинама: 
2018-2.162.499

2019-393.181

Услуге одржавања хигијене, прање 
лабораторијског посуђа, чишћење и 
одржавање зграда лабораторије и помоћног 
магацина

ОРН:
90910000    

4213252.162.499 2.595.000

1.2.4 2

2018

3

2018
отворени 
поступак

3

2019

Предмет набавке се налази на списку предмета за које се спроводи централизовна набавка. Приказана је вредност за укупне количине које ће се 
уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница цене коштања услуга у 
претходних година. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.  Детаљније образложење
 о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилинк о ближем уређивању јавних 
набавки  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015.године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.2.4; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Предмет набавке се 
налази на списку предмета за које се спроводи централизовна набавка. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити 
плаћене у 2016. години.; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка услуге приступа интернету381.100

По годинама: 
2018-304.880

2019-76.220

Набавка услуге приступа интернету

ОРН:
72400000    

421412304.880 365.856
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1.2.5 3

2018

4

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Лабораторијска опрема захтева редовно сервисирање,калибрацију и одржавање од стране овлашћеног сервисера као и сталну подршку у виду 
додатне обуке запослених.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.2.5; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Периодични преглед и сервис 
лабораторијске опреме, калибрација, 
еталонирање мерних уређаја и опреме

4.060.345

По годинама: 
2018-4.060.345

Периодични преглед и сервис 
лабораторијске опреме, калибрација, 
еталонирање мерних уређаја и опреме

4251194.060.345 4.872.416

425119-4.060.345 -4.872.416

4252004.060.345 4.872.416

1.2.6 3

2018

4

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Лабораторијска опрема захтева редовно сервисирање,калибрацију и одржавање од стране овлашћеног сервисера као и сталну подршку у виду 
додатне обуке запослених.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.2.6; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка услуге техничке подршке 
корисницима лабораторијске опреме, 
оптимизација и конфигурација инструмената 
и мерне опреме

1.667.535

По годинама: 
2018-1.667.535

Набавка услуге техничке подршке 
корисницима лабораторијске опреме, 
оптимизација и конфигурација инструмената 
и мерне опреме

4239111.667.535 2.001.043
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1.2.7 2

2018

3

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради обезебеђивања сигурносних услова потребно је изврштити осигурање возила, опреме и запослених.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.2.7; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Услуге осигурања1.498.687

1. Осигурање зграда416.667

2. Осигурање опреме1.164.520

3. Осигурање запослених37.500

По годинама: 
2018-1.498.687

Услуге осигурања

1. Осигурање зграда

2. Осигурање опреме

3. Осигурање запослених

421511416.667 500.000

4215131.164.520 1.397.424

42152137.500 45.000

421513-120.000 -144.000

1.2.8 1

2018

2

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Дирекција може да одобри путовања у земљи или иностранству ради стручног усавршавања запослених.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.2.8; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка услуге посредовања при куповини 
авио карата и других врста превоза, 
резервације хотелског смештаја за потребе 
службених путовања у земљи и иностранству

1.561.693

По годинама: 
2018-1.561.693

Набавка услуге посредовања при куповини 
авио карата и других врста превоза, 
резервације хотелског смештаја за потребе 
службених путовања у земљи и иностранству

42391117.527 21.033

422100110.833 133.000

4222001.433.333 1.720.000

радови 3.100.666
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1.3.1 3

2018

4

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Дирекција поседује специјализована расхладна возила .Да би се обезбедио дужи експлоатациони век возила , лакше одржавање и чување 
неопходна је уградња гаражног простора.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.3.1; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: 

Набавка радова на изради отворене гараже 
за смештај службених возила Дирекције
1.161.666

По годинама: 
2018-1.161.666

Набавка радова на изради отворене гараже 
за смештај службених возила Дирекције

5112212.041.666 2.450.000

511221-880.000 -1.056.001

1.3.2 4

2018

5

2018
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Сходно стратегији развоја енергетике РС, а у циљу смањења издатака за набавку енергената, економичније располагање средствима неопходно је 
обезбедити, унапредити ниво постојеће термичке изолације на зградама.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника 
потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована 
инфлација НБС за 2018. годину. Детаљније образложење о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту
 Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки,  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног 
обрасца број 2.

интерни број поступка: 1.3.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.2.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: 

Набавка радова на уређењу фасаде и 
подизању енергетске ефикасности у 
лабораторијама објеката 4 и 5 Дирекције

1.939.000

По годинама: 
2018-1.939.000

Набавка радова на уређењу фасаде и 
подизању енергетске ефикасности у 
лабораторијама објеката 4 и 5 Дирекције

5113002.250.000 2.700.000

511300-311.000 -373.200
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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

14.558.988

са ПДВ-ом

2018 14.524.473

2019 34.515

добра 3.739.286добра 3.739.286

2.1.1 3

2018

4

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

С обзиром да Дирекција поседује машине, опрему и инфраструктуру неопходну за рад и боравак запослених и да поседује лабораторије и пратеће 
објекте, потребно је обезбедити материјале који ће се у случају кварова на електричним инсталацијама, водоводу, столаријама и објектима 
користити приликом мањих интервенција и поправки које запослени у Дирекцији могу самостално да обаве.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.1.1; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Набавка техничког потрошног материјала: 
електроматеријала, грађевинског, 
браварског, столаријског, водоводног 
материјала, алата, мазива, материјала за 
саобраћај, ХТЗ, средстава за одржавање 
хигијене и др. потрошног материјала.

490.000

По годинама: 
2018-490.000

Набавка техничког потрошног материјала: 
електроматеријала, грађевинског, 
браварског, столаријског, водоводног 
материјала, алата, мазива, материјала за 
саобраћај, ХТЗ, средстава за одржавање 
хигијене и др. потрошног материјала.

ОРН:
09210000    

31681400    

33711900    

44100000    

44115210    

42691140.000 48.000

42691240.000 48.000

42691340.000 48.000

42649120.000 24.000

42612417.387 20.864

42681914.280 17.136

42691928.333 34.000

42691140.000 48.000

42691240.000 48.000

42691340.000 48.000

42649120.000 24.000

42612452.613 63.136

42681955.720 66.864

42691941.667 50.000
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2.1.2 4

2018

5

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности. Средства су потребна за обављање дезинфекције у лабораторијама, санитације, 
сузбијања растиња у кругу комплекса Дирекције.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018 годину.

интерни број поступка: 2.1.2; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка хербицида и средстава за ДДД50.000

По годинама: 
2018-50.000

Набавка хербицида и средстава за ДДД

ОРН:
24453000    

42629150.000 60.000

2.1.3 4

2018

5

2018
39.2. 10

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Обавеза у складу са законом.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.1.3; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка стручне литературе (Сл гласник)29.167

По годинама: 
2018-29.167

Набавка стручне литературе (Сл гласник)

ОРН:
22212000    

42631129.167 35.000

2.1.4 4

2018

5

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018 годину.
интерни број поступка: 2.1.4; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка стручне литературе (СРПС ИСО 
стандарди)
162.500

По годинама: 
2018-162.500

Набавка стручне литературе (СРПС ИСО 
стандарди)

ОРН:
22212000    

426311162.500 195.000

2.1.5 3

2018

5

2018
39.2. 9

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради обезебеђивања одговрајућих услова за рад и обављање редовних послова потребно је обезбедити довољно техничких гасова..

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018 годину.

интерни број поступка: 2.1.5; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка техничког гаса23.000

По годинама: 
2018-23.000

Набавка техничког гаса

ОРН:
24111000    

42679123.000 27.600
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2.1.6 1

2018

2

2018
39.2. 2

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности. Сресдтва хигијене су потребна за одржавање хигијене у лабораторијама, прање руку, 
санитацију.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.1.6; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Остали материјал за одржавање хигијене58.333

По годинама: 
2018-58.333

Остали материјал за одржавање хигијене

ОРН:
33711900    

42681958.333 70.000

2.1.7 4

2018

5

2018
39.2. 10

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна како би се обезбедиле неопходне хемикалије за рад и тестирање узорака у Банци биљних гена . У оквиру Дирекције опремају
 се лабораторије у којима се обављају различита испитивања за потребе Минситарства. Набавка је у функцији обављања основне делатности 
утврђене законом.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.1.7; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка потрошног материјала за Банку 
биљних гена
192.500

По годинама: 
2018-192.500

Набавка потрошног материјала за Банку 
биљних гена

ОРН:
33140000    

426721192.500 231.000

2.1.8 3

2018

5

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради обављања основне делатности  неопходна је набавка канцеларијског материјала.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.1.8; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка канцеларијског материјала113.333

По годинама: 
2018-113.333

Набавка канцеларијског материјала

ОРН:
30192000    

426111113.333 136.000

2.1.9 4

2018

5

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради обављања основне делатности неопходна је набавка тонера за штампаче

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.1.9; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка тонера за штампаче125.000

По годинама: 
2018-125.000

Набавка тонера за штампаче

ОРН:
30125100    

426111125.000 150.000

Страна 14 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



2.1.10 4

2018

6

2018
39.2. 9

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради обављања основне делатности неопходна је набавка канцеларијског намештаја

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.1.10; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка канцеларијског намештаја350.000

По годинама: 
2018-350.000

Набавка канцеларијског намештаја

ОРН:
39121100    

512211350.000 420.000

2.1.11 5

2018

6

2018
39.2. 6

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018 годину.

интерни број поступка: 2.1.11; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка рачунара450.000

По годинама: 
2018-450.000

Набавка рачунара 426819450.000 540.000

2.1.12 1

2018

1

2018
7.1.1) 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ступањем на снагу Закона о енергетици отворено је тржиште енергентима, из тих разлога потребно је спровести поступак избора снабдевача 
гасом.Гас је неопходан за грејање објеката Дирекције, пословних просторија, техничке воде.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

Образложење основаности: Набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог 
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Гас за грејање1.205.453

По годинама: 
2018-1.205.453

Гас за грејање 4212211.205.453 1.326.000

2.1.13 3

2018

3

2018
39.2. 3

2018

Измена број: 1; усвојена: 22.2.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење: 

Набавка система за припрему и 
пречишћавање воде, на бази реверзне 
осмозе

490.000

По годинама: 
2018-490.000

Набавка система за припрему и 
пречишћавање воде, на бази реверзне 
осмозе

512911490.000 588.000

услуге 8.674.535услуге 8.674.535

Страна 15 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



2.2.1 3

2018

3

2018
39.2. 9

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018.години.

Ради обезебеђивања одговрајућих услова за рад потребно је изврштити регистрацију возила.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.1; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Услуге регистрације и осигурања возила253.333

По годинама: 
2018-253.333

Услуге регистрације и осигурања возила

ОРН:
    

48213167.500 81.000

42151265.833 79.000

48213161.700 74.040

42151258.300 69.960

2.2.2 5

2018

6

2018
39.2. 8

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Дирекција поседује сопствени систем за прикупљање и третман отпадних вода. У случају квара система или прекомерног прилива атмосферских 
вода потребно је обезбедити хитно пражњење отпадних вода како би се спречио улазак фекалија у објекте и лабораторије. Исто тако, једном 
годишње је потребно извршити одмуљивање и потпуно пражњење септичке јаме. Набавка је потребна због очувања функције објеката, 
превенирања настанка штете и заштите здравља запослених.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.2; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Комуналне услуге пражњења септичке јаме110.000

По годинама: 
2018-110.000

Комуналне услуге пражњења септичке јаме

ОРН:
65000000    

421311110.000 132.000

2.2.3 3

2018

4

2018
39.2. 10

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Употреба природног гаса и укључење система за грејања није могуће без претходно спроведеног чишћења димњака и система за одвод сагорелих 
гасова и др.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.3; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Димничарске услуге и мерење емисије 
гасова
150.000

По годинама: 
2018-150.000

Димничарске услуге и мерење емисије 
гасова

ОРН:
50720000    

421322150.000 180.000

2.2.4 2

2018

3

2018
7.1.1) 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Обавеза у складу са локалним планом управљања отпадом на нивоу града Београда

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.4; Образложење основаности: Набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и 
које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Одвоз комуналног отпада18.175

По годинама: 
2018-18.175

Одвоз комуналног отпада

ОРН:
77310000    

42132418.175 19.992

Страна 16 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



2.2.5 1

2018

1

2018
7.1.1) 12

2018

Предмет набавке се налази на списку предмета за које се спроводи централизовна набавка. Приказана је вредност за укупне количине које ће се 
уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.5; Образложење основаности: Набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и 
које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге снабдевања водом и канализација277.269

По годинама: 
2018-277.269

Услуге снабдевања водом и канализација

ОРН:
65120000    

421311277.269 304.996

2.2.6 2

2018

2

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради обезебеђивања одговрајућих услова за рад  Дирекције, одржавање парвовременог праћења реализације извршења буџета, креирање налога 
за извршење буџета, креирање извештаја и одгоаварајућа размена података са Управом трезора, неопходно је одржавати већуведени систем 
књиговодства путем инфомационог система. Ради се о софтврском решењу које је у употреби на ниову целог Министарства.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.6; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге одржавања књиговодственог 
софтвера
175.500

По годинама: 
2018-175.500

Услуге одржавања књиговодственог 
софтвера

ОРН:
72267000    

423212175.500 210.600

2.2.7 1

2018

2

2018
7.1.1) 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Обавеза у складу са законом.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.7; Образложење основаности: Набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и 
које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Услуге објављивања тендера100.000

По годинама: 
2018-100.000

Услуге објављивања тендера 42343255.000 66.000

42343245.000 54.000

2.2.8 2

2018

3

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018 години.

Дирекција поседује компјутерску мрежу, сервер, конференцијску опрему, систем за електронско праћење присуства на раду, опрему за 
видеонадзор и веб страницу које је потребно повремено одржавати и сервисирати. Набавка је неопходна ради обезбеђења основне функције 
Дирекције и несметаног обављања делатности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.8; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка услуге ИТ подршке, измене дизајна 
веб презентације Дирекције, одржавање 
мултимедијалне, комуникационе и 
телекомуникационе опреме

306.160

По годинама: 
2018-306.160

Набавка услуге ИТ подршке, измене дизајна 
веб презентације Дирекције, одржавање 
мултимедијалне, комуникационе и 
телекомуникационе опреме

ОРН:
72410000    

423291306.160 367.392
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2.2.9 1

2018

1

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Због повећаног обима послова, обавеза које утврђује Закон о јавним набавкама, постоји потреба да се обезбеди стручно техничка помоћ у области 
јавних набавки. Законом је такође утврђена обавеза обезбеђења службеника за јавне набавке, ког Дирекција нема.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018 годину
интерни број поступка: 2.2.9; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Правне услуге у области јавних набавки и 
заступања
465.000

По годинама: 
2018-465.000

Правне услуге у области јавних набавки и 
заступања

ОРН:
79100000    

423539465.000 558.000

2.2.10 3

2018

4

2018
39.2. 10

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Дирекција поседује 3 ха зелених површина пејзажне архитектуре које је потребно одржавати, укључујући и спољни појас око ограде површине 0,3 
ха. Ову набавку је потребно спровести из естетких разлога, спречавања непожељног бујања вегетације и насељавања непожељних животиња које 
могу угрозити здравље запослених, безбедносних разлога (ометање алармних ИЦ уређаја који региструју повреду простора).

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.10; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге одржавања зелених површина406.616

По годинама: 
2018-406.616

Услуге одржавања зелених површина

ОРН:
77310000    

423911406.616 487.942

2.2.11 2

2018

3

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради обезбеђивања безбедоносних услова неопходно је редовно одржавање и сервисирање аутомобила

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.11; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Поправке и одржавање службених возила462.495

По годинама: 
2018-462.495

Поправке и одржавање службених возила

ОРН:
50110000    

42521966.667 80.000

425211313.328 375.994

42521225.000 30.000

42521357.500 69.000

2.2.12 3

2018

5

2018
39.2. 9

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Сходно прописима и технолошким захтевима за громобране, потребно је извршити поправку громобрана. Поправка се изводи на основу 
прибављенох елабората о стању громобранске мреже. Како се ради о громобранима који да сада никада нису испитивани и да је прошло више од 
23 године од када су постављени, у 2014. години извршена је провера исправности. На основу извештаја и налаза техничке службе овлашћеног 
сервисера, урађен је елаборат и план неопходних радова.

Цена радова урађена је на основу предмера и предрачуна радова датог у елаборату о стању громобранске мреже.

интерни број поступка: 2.2.12; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге периодичног прегледа и контроле 
громобрана
90.000

По годинама: 
2018-90.000

Услуге периодичног прегледа и контроле 
громобрана

ОРН:
31216000    

42511990.000 108.000
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2.2.13 3

2018

5

2018
39.2. 6

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради обезебеђивања просторија Дирекције неопходно је извршити одржавње и редован сервис система за видеонадзор.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.13; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Сервис и одржавање система за 
видеонадзор
318.325

По годинама: 
2018-318.325

Сервис и одржавање система за 
видеонадзор

ОРН:
50343000    

425281318.325 381.990

2.2.14 3

2018

6

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Обавезан сервис противпожарних апарата утврђен је законом и спроводи се сваких шест месеци. Набвака је неопходна како би се обезбедила 
одговарајућа заштита у случају пожара.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.14; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге преглед исправности ПП апарата105.000

По годинама: 
2018-105.000

Услуге преглед исправности ПП апарата

ОРН:
35111300    

425281105.000 126.000

2.2.15 3

2018

4

2018
7.1.1) 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Пре почетка грејне сезоне, с ходно важећим прописима, обавезан је сервис котларнице. Почетак и укључење грејања није могуће без претходно 
спроведеног чишћења горионика, провере сонди, котлова, паљења,  дадавање јоноизмењивача, соли за омекшавање воде, провера мера 
безбедности и сигурносних вентила.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.15; Образложење основаности: Набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и 
које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге одржавања система централног 
грејања
390.000

По годинама: 
2018-390.000

Услуге одржавања система централног 
грејања

ОРН:
50720000    

425116390.000 468.000

2.2.16 3

2018

4

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

С обзиром да Дирекција нема сопствену службу одржавања водоинсталација, зграда, столарија и браварија, потребно је предвидети набавку 
услуге специјализованих служби које ће у случају потребе и по позиву реаговати у случају кварова и пружати услуге хитних интервеницја. Ово је 
неопходно како би се спречиле веће штете које могу настати услед кварова и обезбедили несметани услови за рад.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.16; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Поправке и мање интервенције на зградама 
и објекатима (браварске услуге, столарске 
услуге и друге занатске услуге)

175.000

По годинама: 
2018-175.000

Поправке и мање интервенције на зградама 
и објекатима (браварске услуге, столарске 
услуге и друге занатске услуге)

ОРН:
45000000    

425111175.000 210.000

Страна 19 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



2.2.17 3

2018

3

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

С обзиром да Дирекција нема сопствену службу одржавања електроинсталација и има потребу за значајним ангажовањем електричара, потребно 
је предвидети набавку услуге електричара који ће у случају кварова и по позиву реаговати и пружати услуге хитних интервеницја. Ово је неопходно 
како би се спречиле веће штете које могу настати услед кварова, обезбедили несметани услови за рад и безбедан боравак запослених. Дирекција 
поседује средњенапонску трафо станицу, 4000 м2 обејаката који имају сопствене електроинсталације, спољну расвету, расхладне уређаје, дизел 
агрегат, уређаје за хаваријско снабдевање струјом, који морају бити обезбеђени одговарајућом подршком од стране електричара.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.17; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге електричара216.333

По годинама: 
2018-216.333

Услуге електричара

ОРН:
50711000    

425117216.333 259.600

2.2.18 3

2018

4

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

С обзиром да Дирекција нема сопствену службу одржавања водовода и канализације и има потребу за значајним ангажовањем водоинсталатера, 
потребно је предвидети набавку услуге водоинсталатера који ће у случају кварова и по позиву реаговати и пружати услуге хитних интервеницја. 
Ово је неопходно како би се спречиле веће штете које могу настати услед кварова, обезбедили несметани услови за рад и безбедан боравак 
запослених.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.18; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Водоинсталатерске услуге175.000

По годинама: 
2018-175.000

Водоинсталатерске услуге

ОРН:
45232151    

425115175.000 210.000

2.2.19 3

2018

4

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Обавезан сервис противпожарних апарата утврђен је законом и спроводи се сваких шест месеци. Набвака је неопходна како би се обезбедила 
одговарајућа заштита у случају пожара.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.
интерни број поступка: 2.2.19; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Редован шестомесечни преглед исправности
 система за дојаву пожара
310.000

По годинама: 
2018-310.000

Редован шестомесечни преглед исправности
 система за дојаву пожара

ОРН:
35110000    

425281310.000 372.000

2.2.20 3

2018

5

2018
39.2. 7

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Услуга је неопходна због могућности функционисања агрегата за струју који захтева редовно чишћење и испирање система

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.20; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Чишћење и испирање резервоара за 
складиштење  горива агрегата за струју.
100.000

По годинама: 
2018-100.000

Чишћење и испирање резервоара за 
складиштење  горива агрегата за струју.

425119100.000 120.000
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2.2.21 2

2018

2

2018
7.1.14)1)) 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за  услуге које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

С обзиром да Дирекција за националне референтне лабораторије нема лице запослено у правној служби, неопходно је ангажовање лица које ће 
спроводити правне послове по потреби

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.21; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Опште правне услуге и услуге заступања252.000

По годинама: 
2018-252.000

Опште правне услуге и услуге заступања

ОРН:
79110000    

423539252.000 302.400

2.2.22 3

2018

5

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради обављања основне делатности неопходно је редовно одржаварти рачунарску опрему

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.
интерни број поступка: 2.2.22; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка услуге одржавања рачунара, 
штампача и друге компјутерске опреме
354.165

По годинама: 
2018-354.165

Набавка услуге одржавања рачунара, 
штампача и друге компјутерске опреме

ОРН:
50312000    

423221354.165 424.998

2.2.23 1

2018

1

2018
39.2. 1

2019

Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години и 2019. години, сходно расположивим 
апроприацијама и члану 54. став 6 Закона о буџетском систему.

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница цене коштања услуга у 
претходних година. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.  Детаљније образложење
 о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правининке о ближем уређивању јавних 
набавки  број : 110-00-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

интерни број поступка: 2.2.23; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга фиксне телефоније448.678

По годинама: 
2018-414.163

2019-34.515

Услуга фиксне телефоније

ОРН:
64211000    

421411414.163 496.996
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2.2.24 4

2018

4

2018
39.2. 4

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

У складу са Законом Дирекција је у обавези да обезбеди координатора за безбедност на раду у фази извођења радова стакленика.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.24; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Услуге координатора за безбедност на раду у
 фази извођења радова
115.000

По годинама: 
2018-115.000

Услуге координатора за безбедност на раду у
 фази извођења радова

511411215.000 258.000

511411-100.000 -120.000

2.2.25 2

2018

3

2018
39.2. 4

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.25; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: 

Услуге превођења66.667

По годинама: 
2018-66.667

Услуге превођења 423111166.667 200.000

423111-100.000 -120.000

2.2.26 2

2018

3

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

За потребе рада и обавља редовних послова из надележности Дирекције, особље ангажовано у лабораторијима Дирекције мора да испуњава 
услове у погледу стручних квалификација. У том смислу потребно је обезбедити стручњаке одговарајућег стручног профила путем додатног 
стручног усавршавања. Законом о ветеринарству утврђени су минимални услов у погледу стручног кадра које морају да испуњавају лабораторије 
које обављају испитивање хране. Овај услов је такође утврђен и акредитацијом.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.26; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Стручно усавршавање запослених250.000

По годинама: 
2018-250.000

Стручно усавршавање запослених 423311250.000 300.000

Страна 22 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



2.2.27 1

2018

2

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

За обављање основне делатности лабораторије и умрежавања и прикупљања података након испитивања узорака, неопходно је одржавања 
лабораторијског информационог система

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.
интерни број поступка: 2.2.27; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге одржавања лабораторијског 
информационог система
430.500

По годинама: 
2018-430.500

Услуге одржавања лабораторијског 
информационог система

423212430.500 516.600

2.2.28 2

2018

2

2018
39.2. 3

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Због пријема нових запослених и измене досадашње систематизације потребно је урадити измену Правилника о процени ризика.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.28; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Процена ризика - измена правилника50.000

По годинама: 
2018-50.000

Процена ризика - измена правилника 42391150.000 60.000

2.2.29 3

2018

4

2018
39.2. 5

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Да би се обезбедили одговарајући здравствени услови за рад запослених и проверило здравље запослених, потребно је обезбедити систематски 
преглед за запослене. Пре свега за болести које би могле бити повезане са професионалним ризицима.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.29; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка услуге систематског здравственог 
прегледа за запослене
406.618

По годинама: 
2018-406.618

Набавка услуге систематског здравственог 
прегледа за запослене

424341406.618 490.000

2.2.30 2

2018

3

2018
39.2. 3

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ради разграничења имовине и уписа непокретности у катастар непокретности потребно је обезбедити услугу геометра.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.30; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Геометар41.667

По годинама: 
2018-41.667

Геометар 42463141.667 50.000

Страна 23 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



2.2.31 2

2018

3

2018
39.2. 12

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Услуга је неопходна због могућности функционисања компресора који захтева редовно чишћење и одржавање.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.31; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Одржавање компресора100.000

По годинама: 
2018-100.000

Одржавање компресора 425117100.000 120.000

2.2.32 4

2018

5

2018
39.2. 6

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Ремонт трафо станице се врши у законски предвиђеном року

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.
интерни број поступка: 2.2.32; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге периодичног прегледа, контроле и 
ремонта трафостанице
241.667

По годинама: 
2018-241.667

Услуге периодичног прегледа, контроле и 
ремонта трафостанице

425117241.667 290.000

2.2.33 1

2018

2

2018
39.2. 2

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Контрола је неопходна да би се предао пројекат за грађевинску дозволу.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.33; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга техничке контроле измењеног 
пројекта за грађевинску дозволу
100.000

По годинама: 
2018-100.000

Услуга техничке контроле измењеног 
пројекта за грађевинску дозволу

511411100.000 120.000

2.2.34 4

2018

5

2018
39.2. 5

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.34; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Напомена:

Унапређење енергетске ефикасности: 
Уређење фасаде објекат 4 и 5 - стручни 
надзор

250.000

По годинама: 
2018-250.000

Унапређење енергетске ефикасности: 
Уређење фасаде објекат 4 и 5 - стручни 
надзор

511221250.000 300.000

Страна 24 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



2.2.35 3

2018

4

2018
39.2. 4

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.35; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Напомена:

Пројекат подизања енергетске ефикасности 
Управне зграде ДНРЛ
325.000

По годинама: 
2018-325.000

Пројекат подизања енергетске ефикасности 
Управне зграде ДНРЛ

511451325.000 390.000

2.2.36 4

2018

5

2018
39.2. 5

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.36; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка услуге техничке контроле Пројекат 
подизања енергетске ефикасности Управне 
зграде ДНРЛ

97.500

По годинама: 
2018-97.500

Набавка услуге техничке контроле Пројекат 
подизања енергетске ефикасности Управне 
зграде ДНРЛ

51145197.500 117.000

2.2.37 4

2018

5

2018
39.2. 5

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.2.37; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
 годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка услуге стручног надзора над 
извођењем радова на изради отворене 
гараже за смештај службених возила

41.667

По годинама: 
2018-41.667

Набавка услуге стручног надзора над 
извођењем радова на изради отворене 
гараже за смештај службених возила

51141141.667 50.000

2.2.38 3

2018

3

2018
39.2. 4

2018

Измена број: 1; усвојена: 22.2.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење: 

Измена број: 2; усвојена: 11.4.2018.; план: Годишњи план набавки од 04-Jan-18; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: 

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: 

Набавка услуге инплементације и одржавања
 стандарда за компетентност лабораторија 
за испитивање и лабораторија за 
еталонирање SRPS ISO 17025:2017

499.200

По годинама: 
2018-499.200

Набавка услуге инплементације и одржавања
 стандарда за компетентност лабораторија 
за испитивање и лабораторија за 
еталонирање SRPS ISO 17025:2017

421919300.000 360.000

421919199.200 239.040

радови 2.145.167радови 2.145.167

Страна 25 од 28Датум штампе: 30.7.2018.



2.3.1 4

2018

5

2018
39.2. 5

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Због поломљених стакала на крову постојећег стакленика насталих услед временских непогода неопходна је његова замена како због безбедности 
тако и због обезбеђивања рада у самом стакленику .

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.
интерни број поступка: 2.3.2; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Поправке на крову стакленика - замена 
стакла
341.667

По годинама: 
2018-341.667

Поправке на крову стакленика - замена 
стакла

425114341.667 410.000

2.3.2 5

2018

6

2018
39.2. 6

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Текуће одржавање објеката

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.3.3; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка молерских радова470.833

По годинама: 
2018-470.833

Набавка молерских радова 425113470.833 565.000

2.3.3 4

2018

5

2018
39.2. 5

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

интерни број поступка: 2.3.3; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу мања од 500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Напомена:

Капитално одржавање зграда - санација 
прилазне рампе управне зграде ДНРЛ
141.667

По годинама: 
2018-141.667

Капитално одржавање зграда - санација 
прилазне рампе управне зграде ДНРЛ

511321141.667 170.000

2.3.4 3

2018

3

2018
39.2. 4

2018

Измена број: 1; усвојена: 22.2.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење: 

Капитални радови на одржавању и уградњи 
преградних врата у Лабораторији за 
безбедност хране и испитивању квалитета 
млека у блоку 10

311.000

По годинама: 
2018-311.000

Капитални радови на одржавању и уградњи 
преградних врата у Лабораторији за 
безбедност хране и испитивању квалитета 
млека у блоку 10

511321311.000 373.200
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2.3.5 8

2018

9

2018
39.2. 9

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Како би се спречио ризик унакрсне контаминације материјала и микробиолошких подлога, односно укрштања чистих и прљавих путева токова 
материјала, људи и опреме, неопходно је обезбедити одвојени прилаз улазу у одељење за прање и стерилизацију опреме, подлога и утензилија, са
 одговарајућим ветробраном који ће штити улаз од наношења снега, кише и удара ветра. Дирекција за националне референтне лабораторије има 
обавезу да уведе стандард SRPS ISO 17025:2017. Један од критеријума утврђених стандардом је сегрегација и одвајање чистих од прљавих 
путева, како не би дошло до контаминације опреме, подлога или заражавања људи, запослених у лабораторији, услед изложености штетним 
материјама и предметима контаминираним микроорганизмима. Из тих разлога Наручилац је одлучио да спроведе набавку горе описаних радова.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања цене коштања узета је 
у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину.

Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу мања од 
500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Набавка радова на изградњи прилазне рампе
 и ветробрана на улазу у микробиолошку 
лабораторију - одељења за прање и 
стерилизацију материјала

390.000

По годинама: 
2018-390.000

Набавка радова на изградњи прилазне рампе
 и ветробрана на улазу у микробиолошку 
лабораторију - одељења за прање и 
стерилизацију материјала

511300390.000 468.000

2.3.6 8

2018

9

2018
39.2. 9

2018

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2018. години.

Како би се обезбедио несметани рад у лабораторији за испитивање млека, олакшао рад лицима запосленим на прању и одржавању вишекратне 
амбалаже за узорковање сировог млека са терена, неопходно је извршити додатне радове на капиталном одржавању зграде лабораторије за 
испитивање квалитета и хемијског састава млека. С обзиром на то да је пут узорака млека у самој лабораторији успорен дужином и постојећим 
распоредом ходника и путева у лабораторији, проласком особља задуженог за транспорт узорака кроз лабораторију кроз друге лабораторије, са 
посебним освртом на пут прљаве амбалаже за узорковање млека, која се подвргава машинском прању и поновној припреми за узорковање сировог
 млека, неопходно је обезбедити несметани прилаз до одељења за машинско прање амбалаже, без проласка кроз друга одељења. Тим пре, што се
 у исто време у лабораторији одвија више различитих радних процеса и манипулација, који међусобно успоравају и ометају рад запослених, доводе
 до прекида у раду, нагомилавању прљавих бочица у лабораторији за испитивање квалитета и хемијског састава млека након завршених 
испитивања.  Такође, с обзиром на то да материјал који настаје после анализе млека садржи и хемијски опасан отпад, неопходно је обезбедити 
потпуно изоловани ходник кроз који ће се одвозити хемијски отпад и запрљана амбалажа након спроведених анализа на даљи третман отпада и 
амбалаже. Из тих разлога Наручилац је одлучио да спроведе набавку горе описаних радова.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета, телефона и увидом на лицу места од стране 
потенцијалних извођача радова. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2018. годину

Образложење основаности: На набавке истоврсних добара , услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу мања од 
500.000 динара, наручици нису у обавези да примењују одредбе ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.; поступак: ДОДАТ

Образложење: На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године

Набавка радова на изградњи ходника за 
транспорт узорак из лабораторије за 
испитивање квалитета млека у одељење за 
прање вишекратних бочица и постављање 
изолационих сендвич панела

490.000

По годинама: 
2018-490.000

Набавка радова на изградњи ходника за 
транспорт узорак из лабораторије за 
испитивање квалитета млека у одељење за 
прање вишекратних бочица и постављање 
изолационих сендвич панела

511300490.000 588.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 22.2.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.
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Место и датум:

М.П.

др Ненад Доловац

Овлашћено лице:

др Ненад Доловац

Одговорно лице:

_______________________________

На основу Одлуке Директора о измени плана набавки број 404-02-8/1/2018-13 од 22.02.2018. године

Измена број: 2; усвојена: 11.4.2018.; план: Годишњи план набавки од 04-Jan-18

На основу Одлуке Директора о измени плана набавки број 404-02-8/2/2018-13 од 11.04.2018. године

Измена број: 3; усвојена: 11.6.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.

На основу Одлуке Директора о измени плана набавки број службено од 11.06.2018. године

Измена број: 4; усвојена: 25.7.2018.; план: Годишњи план набавки од 4.1.2018.

На основу Одлуке вд директора о измени плана број: 404-02-8/3/2018-13 од 25.07.2018. године
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