Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Дирекција за националне референтне лабораторије
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ - 2019. ГОДИНЕ - ДОБРА
Редни
број
(јавне)
набавке
1

Предмет (јавне) набавке
Набавка електричне
енергије

ОРН
9310000

Износ
планираних
средстава за
(јавну) набавку
2,805,500.00

Aпр. у
буџету,
фин. План
421211

Процењена
вредност (јавне)
набавке, на
годишњем нивоу
2,805,500.00

Врста поступка јн,
односно одредба на
основу које се не
примењује ЗЈН

Оквирни
датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни датум извршења уговора

Oтворени поступак

1
2019

2
2019

3
2020

КОМЕНТАР

напомена
разлог и оправданост набавке

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години
Набавка је неопходна ради обављања основне делатности

начин утврђивања процењене
вредности

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 2019. годину. Детаљније образложење
о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, број : 11000-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

Централизована набавка

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

Остале напомене

интерни број поступка 1, тип набавке - централизована набавка

2

Набавка погонског
горива

9132000

2,350,000.00

426411

2,350,000.00

Отворени поступак

2
2019

2
2019

12
2019

напомена

Предмет набавке се налази на списку предмета за које се спроводи централизована набавка. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене
у 2019. години

начин утврђивања процењене
вредности

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 2019. годину. Детаљније образложење
о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, број : 11000-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

Централизована набавка

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

Остале напомене

интерни број поступка 2, тип набавке - централизована набавка

3

Набавка реагенаса за
лабораторијско
испитивање

33696500

20,148,400.00

426721

20,148,400.00

Отворени поступак

1
2019

3
2019

3
2020

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години.

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене
вредности

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 2019. годину. Детаљније образложење
о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, број : 11000-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

Остале напомене

4

Набавка
лабораторијског
потрошног материјала

интерни број поступка: 3; тип набавке: обликована по партијама

33140000

напомена

842,000.00

426911

842,000.00

Отворени поступак

1
2019

2
2019

2
2019

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка лабораторијског потрошног материјала је неопходна за основну делатност лабораторије и обављање свакодневних послова.

начин утврђивања процењене
вредности

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 2019. годину. Детаљније образложење
о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, број : 11000-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

Остале напомене

Интерни број поступка: 4

5

Набавка резервних
делова за машине и
опрему

34913000

1,000,000.00

426912

1,000,000.00

Отворени поступак

7
2019

8
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене
вредности

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 2019. годину. Детаљније образложење
о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, број : 11000-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

Остале напомене

6
напомена

Лабораторијски
инструменти и опрема

Интерни број поступка: 5; обликован по партијама
38500000
38510000
38540000

27,113,000.00

512521

27,113,000.00

Отворени поступак

2
2019

3
2019

5
2019

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 2019. години.

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене
вредности

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 2019. годину. Детаљније образложење
о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, број : 11000-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

Остале напомене

Интерни број поступка:6
КОМЕНТАР

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019. ГОДИНЕ - УСЛУГЕ
Редни
број
(јавне)
набавке

Предмет (јавне) набавке

ОРН

1

Услуге одржавања LIMSa

60000000

Износ
планираних
средстава за
(јавну) набавку
716,600

Aпр. у
буџету,
фин. План
423212

Процењена
вредност (јавне)
набавке, на
годишњем нивоу
716,600

Врста поступка јн,
односно одредба на
основу које се не
примењује ЗЈН
Јавна набавка мале
вредности

Оквирни
датум
покретања
поступка
2
2019

Оквирни
датум
закључења
уговора
3
2019

Оквирни датум извршења уговора
12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке
начин утврђивања процењене
вредности

Несметано пословање Наручиоца
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника потенцијалним понуђачима,
набавки спроведених у претходним годинама.

Остале напомене

2

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

Интерни број поступка: 1

90910000

4,882,100

421325

4,882,100

Јавна набавка мале
вредности

1
2019

1
2019

1
2020

напомена

Предмет набавке се налази на списку предмета за које се спроводи централизована набавка. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене
у 2019. години.

разлог и оправданост набавке

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 објектима лабораторија и пословним објектима, набавка је у функцији основне делатности Дирекције. Чишћење је неопходно и ради очувања
одговарајућих услова за рад запослених, заштите на раду и заштите здравља запослених и заштите околине.

начин утврђивања процењене
вредности

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 2019. годину. Детаљније образложење
о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, број : 11000-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

централизована набавка

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

остале напомене

Интерни број поступка:2; тип набавке: централизована набавка

3

Систематски прегледи

85120000

845,000

424341

845,000

Јавна набавка мале
вредности

3
2019

4
2019

5
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке
начин утврђивања процењене
вредности

Несметано пословање Наручиоца
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника потенцијалним понуђачима,
набавки спроведених у претходним годинама.

Остале напомене

Интерни број поступка: 3

4

Одржавање, сервис и
еталонирање
лабораторијске опреме

38000000

5,899,166

425119
425200

5,899,166

Јавна набавка мале
вредности

3
2019

4
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене
вредности

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 2019. годину. Детаљније образложење
о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, број : 11000-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

остале напомене

Интерни број поступка:4; тип набавке:обликована по партијама

5

Набавка техничких
гасова

24100000

426

1,800,000

1,800,000

Јавна набавка мале
вредности

3
2019

5
2019

9
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке

Несметано пословање Наручиоца

начин утврђивања процењене
вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника потенцијалним понуђачима,
набавки спроведених у претходним годинама.

Остале напомене

Интерни број поступка: 5

6

Капитално одржавање
система за вентилацију
лабораторије за БХЛ

71900000

425

860,000

860,000

Јавна набавка мале
вредности

3
2019

3
2019

4
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке

Несметано пословање Наручиоца

начин утврђивања процењене
вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника потенцијалним понуђачима,
набавки спроведених у претходним годинама.

остале напомене

Интерни број поступка: 6

7

Поправке услед
временских
непогода,хаварија и сл.

66515400

425

800,000

800,000

Јавна набавка мале
вредности

1
2019

1
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке

Несметано пословање Наручиоца

начин утврђивања процењене
вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника потенцијалним понуђачима,
набавки спроведених у претходним годинама.

остале напомене

Интерни број поступка: 7

8

Унапређење енергетске
ефикасности управне
зграде

71314000

2,071,000

511411

2,071,000

Јавна набавка мале
вредности

3
2019

4
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке

Несметано пословање Наручиоца

начин утврђивања процењене
вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника потенцијалним понуђачима,
набавки спроведених у претходним годинама.

остале напомене

Интерни број поступка: 8

9

Физичко техничко
обезбеђење

79710000

3,724,000

421414

3,724,000

Јавна набавка мале
вредности

1
2019

3
2019

3
2020

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке

Несметано пословање Наручиоца

начин утврђивања процењене
вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница, достављањем упитника потенцијалним понуђачима,
набавки спроведених у претходним годинама.

остале напомене

Интерни број поступка: 9

Обука запослених за
руковање
опремом,подршка,
консултанти

10

80500000

напомена
разлог и оправданост набавке
начин утврђивања процењене
остале напомене

11

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

60400000

3
4
Отворени поступак
2019
2019
Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години
Несметано пословање Наручиоца
набавки спроведених у претходним годинама.
Интерни број поступка: 10
423911

7,222,599

1,035,000.00

7,222,599

422100 ,
422200

1,035,000.00

Јавна набавка мале
вредности

1
2019

10
2019

12
2019

1
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене
вредности

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 2019. годину. Детаљније образложење
о разлозима, оправданости и начину процене вредности урађено је сходно интерном акту Министарства: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, број : 11000-142/2014-15 од 15.12.2015. године и дато у виду попуњеног обрасца број 2.

Остале напомене

Интерни број поступка: 11

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019. ГОДИНЕ - РАДОВИ
Редни
број
(јавне)
набавке

Предмет (јавне) набавке

ОРН

1

Капитално одржавање
зграда фитосанитарне и
хемијске лабораторије и
система за вентилацију
лабораторије за БХЛ

45000000

напомена

Износ
планираних
средстава за
(јавну) набавку

Aпр. у
буџету,
фин. План

Процењена
вредност (јавне)
набавке, на
годишњем нивоу

Врста поступка јн,
односно одредба на
основу које се не
примењује ЗЈН

Оквирни
датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни датум извршења уговора

4
Јавна набавка мале
3
2019
2019
вредности
Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години
1,320,000

425

1,320,000

4
2019

разлог и оправданост набавке
начин утврђивања процењене
остале напомене
2

Изградња стакленика

напомена
разлог и оправданост набавке
начин утврђивања процењене
остале напомене

Несметано пословање Наручиоца
набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину. Детаљније образложење
интерни број поступка:13
7
4
5
45000000
24,263,000
511
24,263,000
2019
Отворени поступак
2019
2019
Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у 2019.години
Несметано пословање Наручиоца
набавки спроведених у претходним годинама. Приликом израчунавања цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину. Детаљније образложење
интерни број поступка:14

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Дирекција за националне референтне лабораторије
ПЛАН НАБАВКИ 2019 ГОДИНЕ - ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН
Редни
број
(јавне)
набавке
1

Предмет (јавне) набавке
Средства за хигијену

ОРН
33711900

Износ
планираних
средстава за
(јавну) набавку
70,000.00

Aпр. у
буџету,
фин. План
426811

Процењена
вредност (јавне)
набавке, на
годишњем нивоу

Врста поступка јн,
односно одредба на
основу које се не
примењује ЗЈН

Оквирни
датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни
датум
извршења
уговора

Члан 39. став 2.

1
2019

2
2019

2
2019

70,000.00

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

2

Набавка рачунарске
опреме

30230000

466,500.00

512

466,500.00

Члан 39. став 2.

5
2019

6
2019

6
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: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

3

Потрошни материјал - ББГ

31000000

231,000.00

426911

231,000.00

Члан 39. став 2.

4
2019

5
2019

10
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатности неопходна је набавка потрошног материјала ББГ

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: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

4

Набавка клима уређаја са
услугом уградње

39717200

490,000.00

512

490,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

3
2019

4
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатоности неопходно је набавити клима уређаје

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

КОМЕНТАР

5

Канцеларијски материјал

30192000

200,000.00

4261111

200,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

5
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатности неопходна је набавка канцеларијског материјала

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

6

Набавка мантила и
заштитне обуће за
запослене у лабораторији
и служби одржавања ХТЗ
опрема, медицинских
средстава

18110000

404,000.00

426

404,000.00

Члан 39. . став 2.

1
2019

2
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатности неопходна је набавка мантила и заштитне обуће за запослене у лабораторији и служби
одржавања ХТЗ опрема, медицинских средстава

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

Набавка опреме за јавну
безбедност са услугом
уградње-замена ПТЗ
камера за видеонадзор

напомена

3
3
3
512811
320,000.00
320,000.00
Члан 39. став 2.
2019
2019
2019
Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатности

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

Интерни број поступка: 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

7

8

Набавка тонера за
штампаче

32323500

30125120

250,000.00

426

250,000.00

Члан 39. став 2.

4
2019

5
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатности неопходна је набавка тонера за штампаче

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

Интерни број поступка: 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

9

Набавка резервних делова
са заменом-одржавање
возила

34330000

напомена

425210

490,000.00

Члан 39. став 2.

10
2019

10
2019

10
2019

Средства за финансирање ове набавке обезбеђена су у буџету за 2019. годину на економској класификацији 425210одржавање возила

напомена

10

490,000.00

Набавка резервоара за
гориво дизел агрегата за
струју са услугом уградње

44611600

167,000

512

167,000

Члан 39. став 2.

3
201

4
2019

4
2019

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатности неопходна је набавка резервоара за гориво дизел агрегата за струју

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

Интерни број поступка: 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

11

Репрезентација - храна,
вода, кафа

15900000
15800000

423711

150,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

1
2019

12
2019

Средства за финансирање ове набавке обезбеђена су у буџету за 2019. годину на економској класификацији 423711репрезентација

напомена

12

150,000.00

Набавка канцеларијског и 39130000
лабораторијског намештаја 39180000

460,000.00

512211

460,000.00

Члан 39. став 2.

4
2019

6
2019

9
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатности неоходна је набавка канцеларисјког и лабораторијског намештаја

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

13

Гас за грејање

24100000

20,000

421221

20,000

Члан 39. став 2.

1
2019

1
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

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

14

Набавка електро
материјала,грађевинског,м
олерског,водоводног,алати
,мазива,мат.за
саобраћај,хемијска
средства за одржавање
хигијене

44110000
44115210
31711000
24951000
34928000
39000000

490,000

426911
426912
426913
426491
426124
426819
426919

490,000

Члан 39. став 2.

3
2019

4
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

Интерни број поступка: 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 одредбе
ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца

15

Хебрициди ДДД

24453000

10,000

426

10,000

Члан 39. став 2.

4
2019

5
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

Интерни број поступка: 15; 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.

16

Набавка мобилних
телефона за потребе
запослених у лабораторији
за БХЛ

32250000

150,000

512

150,000

Члан 39. став 2.

2
2019

3
2019

3
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања оснвне делатности неопходна је набавка мобилних телефона за потребе запослених у лабораторији за БХЛ

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

Интерни број поступка: 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 одредбе
ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца

ПЛАН НАБАВКИ 2019 ГОДИНЕ - УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН
Редни
број
(јавне)
набавке

Предмет (јавне) набавке
Услуга одржавање
централног грејања и
припрема за нову сезону

ОРН

Износ
планираних
средстава за
(јавну) набавку

Aпр. у
буџету,
фин. План

Процењена
вредност (јавне)
набавке, на
годишњем нивоу

Врста поступка јн,
односно одредба на
основу које се не
примењује ЗЈН

Оквирни
датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни
датум
извршења
уговора

напомена

12
3
4
420,000.00
425116
420,000.00 Члан 7. став 1. тачка 1.
2019
2019
2019
Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 1; 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

1

2

Услуге пражњења септичке
јаме

50720000

90460000

250,000.00

421311

250,000.00

Члан 39. став 2.

5
2019

6
2019

8
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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;

3

напомена

Услуге мобилне
телефоније

64212000

90,000.00

421414

90,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

1
2019

1
2020

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

КОМЕНТАР

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница,
достављањем упитника потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама.

остале напомене

интерни број поступка: 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.;

4

Хотелске услуге

55100000

500,000.00

423131

500,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

1
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обезбеђивања смештаја запослених на службеном путу

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача, претраживањем интернет страница,
достављањем упитника потенцијалним понуђачима, набавки спроведених у претходним годинама.
интерни број поступка: 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.;

остале напомене

5

Редован годишњи сервис
клима уређаја, ремонт и
допуна флуида у
системима за хлађење

39717200

425211

320,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

5
2019

12
2019

Средства за финансирање ове набавке предвиђена су у буџету за 2019. годину на еконосмкој класификацији: 425211- сервис
и редовно одржавање

напомена
6

320,000.00

Интернет

32412110

437,500.00

421412

437,500.00

Члан 39. став 2.

1
2019

1
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатности неопходна је набавка интернета

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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.;

7

Услуге одржавања и
поправки рачунара

50312000

450,000.00

423221

450,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

5
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обављања основне делатности неопходно је одржавање и поправка рачунара

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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.;

8

Одржавање web
странице,IT подршка,
одржавање
мултимедијалне,
комуникационе и
телекомуникационе
опреме

72000000

490,000.00

423291

490,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

2
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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.;

9

Објављивање тендера

32426000

66,000.00

423432

66,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

2
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Обавеза у складу са законом

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 9; 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;

10

Водоинсталатер

45330000

480,000.00

421115

480,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

4
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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;

11

Услуга периодичног
прегледа и контроле
громобрана

31216000

130,000.00

425212

130,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

5
2019

9
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

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

остале напомене

интерни број поступка: 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;

12

Услуга електричара

71314100

480,000.00

425212

480,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

3
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

13

Сервис и поправка
фекалне пумпе

42122220

85,000.00

425212

85,000.00

Члан 39. став 2.

2
2019

2
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Неопходност сервисирања опреме

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

14

Услуге аутолимара

50112111

320,000.00

425210

320,000.00

Члан 39. став 2.

2
2019

2
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обезбеђивања безбедоносних услова неопходно је редовно одржавање и сервисирање аутомобила

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

15

Вулканизерске услуге и
услуге замене пнеуматика

50110000

350,000.00

425210

350,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

2
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обезбеђивања безбедоносних услова неопходно је редовно одржавање и сервисирање аутомобила

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 15; 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

16

Одржавање возила у
гарантном року код
овлашћеног сервисера

50110000

100,000.00

425210

100,000.00

Члан 39. став 2.

2
2019

3
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обезбеђивања безбедоносних услова неопходно је редовно одржавање и сервисирање аутомобила

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

17

Димничарске услуге

79995200

162,000.00

421322

162,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

4
2019

10
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

18

Геометар

напомена
разлог и оправданост набавке

71250000

3
2
3
2019
Члан 39. став 2.
2019
2019
Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години
30,000.00

424631

30,000.00

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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

19

Провера пп апарата

51700000

160,000.00

425211

160,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

6
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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 2019. годину
интерни број поступка: 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
остале напомене

20

Услуга прегледа,ремонта и
контроле трафостанице

45300000

напомена
разлог и оправданост набавке

6
4
5
2019
Члан 39. став 2.
2019
2019
Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години
280,000.00

425117

280,000.00

начин утврђивања процењене вредности

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 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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 одредбе
ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца

21

Поправке и мање
интервенције на
објектима(браварске
услуге,столар, занатске
услуге)

98395000

250,000.00

425221

250,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

4
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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 2019. годину
интерни број поступка: 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
остале напомене

22

Одржавање компресора И
компресорске станице

450000000

разлог и оправданост набавке

180,000.00

Члан 39. став 2.

2
2019

3
2019

12
2019

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. 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 одредбе
ЗЈН.Примењују се одредбе Интерног акта наручиоца

начин утврђивања процењене вредности

остале напомене
Одржавање опреме за
видеонадзор

425117

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019. години.
Услуга је неопходна због могућности функционисања компресора који захтева редовно чишћење и одржавање.

напомена

23

180,000.00

32323500

380,000.00

425281

380,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

5
2019

6
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално. Приказана је вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019. години.

разлог и оправданост набавке

Ради обезебеђивања просторија Дирекције неопходно је извршити одржавње и редован сервис система за видеонадзор.

начин утврђивања процењене вредности
остале напомене

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину.
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;

24

Одржавање зелених
површина

77310000

487,942.00

423911

487,942.00

Члан 39. став 2.

3
2019

4
2019

10
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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 2019. годину
интерни број поступка: 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;

начин утврђивања процењене вредности
остале напомене
25

Услуге одвоза отпада

90512000

27,000.00

421324

27,000.00

Члан 7. став 1. тачка 1.

2
2019

3
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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: 2.2.25; 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
остале напомене

26

Координатор за безбедност
на раду

80550000

разлог и оправданост набавке

остале напомене
80500000

разлог и оправданост набавке

4
2019

4
2019

4
2019

460,000.00

423321
423322

460,000.00

Члан 39. став 2.

2
2019

3
2019

12
2019

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину
интерни број поступка: 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;

начин утврђивања процењене вредности
остале напомене
Услуга прегледа ,ремонта и
контроле дизел агрегата за
снабдевање струјом

Члан 39. став 2.

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.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.

напомена

28

120,000.00

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину
интерни број поступка: 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;

начин утврђивања процењене вредности

Стручна усавршавања
запослених

511411

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години
У складу са Законом Дирекција је у обавези да обезбеди координатора за безбедност на раду у фази извођења радова
стакленика.

напомена

27

120,000.00

45000000

90,000.00

4233221

90,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

5
2019

7
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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 2019. годину
интерни број поступка: 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;

начин утврђивања процењене вредности
остале напомене

29
напомена

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

60400000

21,033

423911

21,033

Члан 39. став 2.

1
2019

2
2019

12
2019

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Дирекција може да одобри путовања у земљи или иностранству ради стручног усавршавања 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 2019. годину
интерни број поступка: 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;

начин утврђивања процењене вредности
остале напомене
30

Осигурање возила

66510000

104,000

421512

104,000

3
2019

Члан 39. став 2.

3
2019

9
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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;

31

Осигурање запослених

66510000

60,000

421521

60,000

2
2019

Члан 39. став 2.

3
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обезебеђивања сигурносних услова потребно је изврштити осигурање запослених

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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;

32

Сервис и поправка система
за пречишћавање отпадних
вода

45259100

260,000

425211

260,000

Члан 39. став 2.

2
2019

3
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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;

33

Сервис и одржавање
електричних виљушкара

42415110

50,000

425211

50,000

Члан 39. став 2.

3
2019

4
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Неопходност редовног орржавања опреме - виљушкара.

начин утврђивања процењене вредности
остале напомене
34

Сервис ПП аларма

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину
интерни број поступка: 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;
12
2
3
45312100
360,000
425219
360,000
2019
Члан 39. став 2.
2019
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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;

35

Испирање резервоара за
гориво

90913200

70,000

425211

70,000

Члан 39. став 2.

2
2019

3
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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;

36

Стручни надзор изградње
стакленика

71247000

490,000.00

511411

490,000.00

Члан 39. став 2.

4
2019

5
2019

5
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Законска обавеза.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 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;

37

Снабдевање водом и
кнализација

41110000

400,000.00

421311

400,000.00

Члан 7. став 1. тачка 1.

1
2019

1
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене
38

Адвокатске услуге

интерни број поступка: 2.2.37; 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;
12
2
2
41110000
300,000.00
423539
300,000.00
2019
Члан 39. став 2.
2019
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Правно заступање Наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину
интерни број поступка: 38; 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
остале напомене
39

Правне услуге у области
ЈН

79418000

500,000.00

423539

500,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

2
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 39; 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;

40

Правилник о процени
ризика

71313410

60,000.00

423911

60,000.00

Члан 39. став 2.

2
2019

2
2019

3
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 40; 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;

41

Службени гласник

22211100

40,000.00

426

40,000.00

Члан 7. став 1. тачка 1.

4
2019

5
2019

10
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Обавеза у складу са законом

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 41; 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;

42

Набавка стручне
литературе (СРПС ИСО
стандарди)

71313420

195,000.00

426

195,000.00

Члан 39. став 2.

4
2019

5
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 42; 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;

43

Одржавање
књиговодствених
софтвера

72267000

200,000.00

423212

200,000.00

Члан 39. став 2.

2
2019

2
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 43; 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;

44

Трошкови службених
путовања у земљи

79997000

90,000.00

422

90,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

1
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 44; 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;

45

Набавка услуга техничке
контроле пројекта
подизања енергетске
ефикасности управне
зграде ДНРЛ

7152000

39,000.00

511451

39,000.00

Члан 39. став 2.

5
2019

5
2019

6
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 45; 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;

46

Израда пројекта
производње енергетске
ефикасности и управне
зграде ДНРЛ

71220000

390,000.00

511451

390,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

4
2019

4
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 46; 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;

47

Стручни испит запослених

80500000

60,000.00

423391

460,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

1
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

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.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 47; 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;

48

Одржавање возила

50110000

490,000.00

425210

460,000.00

Члан 39. став 2.

1
2019

1
2019

12
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Ради обезбеђивања безбедоносних услова неопходно је редовно одржавање и сервисирање аутомобила

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 48; 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;

49

Регистрација возила

66000000

133,300.00

482

460,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

3
2019

9
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 49; 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;

Редни
број
(јавне)
набавке

1
напомена

ПЛАН НАБАВКИ 2019 ГОДИНЕ - РАДОВИ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН
Предмет (јавне) набавке
Радови на санацији
вегетационе кућице

ОРН

90522400

Износ
планираних
средстава за
(јавну) набавку

100,000.00

Aпр. у
буџету,
фин. План

425119

Процењена
вредност (јавне)
набавке, на
годишњем нивоу

100,000.00

Врста поступка јн,
односно одредба на
основу које се не
примењује ЗЈН

Оквирни
датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни
датум
извршења
уговора

Члан 39. став 2.

3
2019

4
2019

4
2019

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

интерни број поступка: 2.3.1.; 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;

2

Радови на санацији
канализационе мреже

45232410

400,000.00

425115

400,000.00

Члан 39. став 2.

4
2019

5
2019

5
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

разлог и оправданост набавке

Набавка је неопходна ради обављања основне делатности.

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

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;

3

Капитално одржавање
зграда фитосанитарне и
хемијске лабораторије

45214610

460,000.00

425119

460,000.00

Члан 39. став 2.

3
2019

4
2019

6
2019

напомена

Ова набавка ће се спроводити самостално.Приказана вредност за укупне количине које ће се уговорити и бити плаћене у
2019.години

начин утврђивања процењене вредности

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена потенцијалних понуђача путем интернета. Приликом израчунавања
цене коштања узета је у обзир пројектована инфлација НБС за 2019. годину

остале напомене

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;

