
План јавних набавки за 2017. годину 
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план за 2017. годину 3.2.2017

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

2.589.798

са ПДВ-ом

2017 2.546.958

2018 42.840

добра 48.000

1.1.1 2
2017

4
2017

отворени 
поступак

4
2018

набавка је централизована
на основу потреба и цена на тржишту

тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал32.000

По годинама: 
2017-21.280

2018-10.720

Канцеларијски материјал

1.1.2 2
2017

4
2017

отворени 
поступак

4
2018

На основу потреб и анализа из претходних година и цена на тржишту (најнижа понуђена цена)

тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Хемијска средства за чишћење16.000

По годинама: 
2017-10.600

2018-5.400

Хемијска средства за чишћење

услуге 2.541.798
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1.2.1 1
2017

2
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

3
2017

Понуђачи за ову врсту набавке су агенције и удружења која заступају ауторе и реализаторе програма колји се реализују у Центру за стручно 
усавршавање запослених у образовању Крагујевац  (као наручиоца) у оквиру програма ЖЗимски дани просвбетних радника
Набавка се спроводи ради обављања основне делатности наручиоца у складфу са оснивачким актом, стручни скупови и семинари  у оквиру 
програма Зимских дан просветних радника
Процењена вредности је извршена на основу анализе цена из уговора за претходну годину
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Када се ради о акредитованим програмима стручног усавршавања, набавку, у овом случају, може 
извршити само један понуђач; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Остале опште услуге (организација стручних 
скупова и семинара)
365.000

По годинама: 
2017-365.000

Остале опште услуге (организација стручних 
скупова и семинара)

1.2.2 2
2017

4
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

9
2017

Понуђачи за ову врсту набавке су агенције, удружења, асоцијације и слично, које заступају ауторе и реализаоторе програма који се реализују у 
Центру за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Набавка се спроводи ради обављања основне делатности Центра за стручно усавршавање (као научиоца), на основу потреба за стручним 
усавршавањем које имају запослени у образовању
Процењена вредност је извршена на основу анализе планова стручног усавршавања установа  и на основу анализа цена из уговора за претходну 
годину.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Када се ради о акредитованим програмима стручног усавршавања, набавку, у овом случају, може 
извршити само један понуђач; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Остале опште услуге (организација семинара
 и стручних скупова на основу потреба за 
стручним усавршавасњем запослених у 
образовно-васпитним и васпитно-образовним
 институцијама)

1.746.798

По годинама: 
2017-1.746.798

Остале опште услуге (организација семинара
 и стручних скупова на основу потреба за 
стручним усавршавасњем запослених у 
образовно-васпитним и васпитно-образовним
 институцијама)

1.2.3 10
2017

11
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

1
2018

Понуђачи за ову врсту набавке су агенције, удружења, асоцијације и слично, које заступају ауторе и реализаторе програма који се реализују у 
Центру за стручно усавршацање запослених у образовању (код наручиоца)
Набавке се спроводе ради обављања редовне и основне делатности наручиоца у складу са оснивачким актом.
Процена вредности је извршена на основу анализе цена из уговора за претходну годину.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Када се ради о акредитованим програмима стручног усавршавања, набавку, у овом случају, може 
извршити само један понуђач; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Остале опште услуге (организација програма
 стручног усавршавања)
350.000

По годинама: 
2017-350.000

Остале опште услуге (организација програма
 стручног усавршавања)

1.2.4 2
2017

4
2017

отворени 
поступак

4
2018

набавка је централизована
на основу потреба и цена на тжишту

тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања рачунара80.000

По годинама: 
2017-53.280

2018-26.720

Услуге одржавања рачунара
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Место и датум: М.П.

Зорица Николић

Овлашћено лице:

Неда Богојевић Прековић

Одговорно лице:
_______________________________
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