
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни 
број 

Предмет набавке/ 
ОРН 

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

Планирана средства у 
буџету/фин. плану 

(без ПДВ-а) 
Врста 

поступка 

Оквирни датум 
Напомена 

(централизација, 
претходно 

обавештење, основ 
из ЗЈН...) Износ Конто 

Покретања 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
Уговора 

 УКУПНО 5.576.000        

 Добра         

1. 

Лож-уље 
 
 
 
 
 
 
ОРН- 09135100 

2.516.000 2.091.000 421200 Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

фебруар.2018. март.2018. Фебруар-
децембар 

2018. 

Процењена 
вредност за 
2018. 
Усклађена је са 
средствима 
која су 
предвиђена 
Финансијским 
планом за 
2018.-Буџет 
Града Сомбора 

Разлог и 
оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 
 

Потребе грејања школе у школској 2017/2018- друго полугодиште и школској 2018/2019- прво полугодиште. Процена вредности 
је извршена узимајући у обзир количину утрошка лож-уља у претходној грејној сезони као и тренутну цену истог до које се 
дошло преко интернета . 



  

2. 

Намирнице за 
исхрану ученика –
храна, пиће, дуван 
и сродни 
производи 
ОРН- 15000000 
1. Прехрамбени 

производи и 
намирнице широке 
потрошње, 

ОРН- 15800000 
2.Производи 
животњског 
порекла, месо 
месни производи 

ОРН- 15100000 
3.Млеко и млечни 
производи, 
ОРН-155000000 
4.Хлеб и пекарски 
производи 
ОРН-15811100 И 
ОРН-15612500 

2.200.000 
 
 
 
 
 

400.000 
 
 
 

550.000 
 
 
 

300.000 
 
 

950.000 

1.833.332 
 
 
 
 
 

333.333 
 
 
 

458.333 
 
 
 

250.000 
 

 
791.666 

472300 Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

Март 2018. Април 
2018.  

Фебруар-
децембар 

2018. 

Процењена 
вредност за 
2018. 
Усклађена је са 
средствима 
која су 
предвиђена 
Финансијским 
планом за 
2018.-Буџет 
Града Сомбора 

Разлог и 
оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Потребе намирница за исхрану ученика школској 2017/2018. - друго полугодиште и школској 2018/2019. - прво полугодиште. 
Процена вредности је извршена узимајући у обзир количину утрошка намирница у претходној школској години као и тренутну 
цену истих до које се дошло преко ценовника постојећих добављача за ђачку кухињу ,као и родитељског динара. 



Место и датум: Одговорно лице: 

_____________________ _________________________ 
 Марија Мргић 

3. 

Радови на 
реконструкцији 
објекта 
ОРН-45454000 

860.000 716.666 425100 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

Мај 2018. Јун 2018. 
Јун-

Децембар 
2018. 

Процењена 
вредност за 

2018. 
Усклађена је 

са 
средствима 

која су 
предвиђена 

Финансијским 
планом за 

2018.-Буџет 
АП Војводине 

Разлог и 
оправданпст 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Потребе санације школске зграде. 
Процена вредности је извршена на основу додељених средстава из буџета АП Војводине. 

НАПОМЕНА:  

 


