
План јавних набавки за 2019. годину 
Студентски центар

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки за 2019. 
годину

29.1.2019.

Измена број: 1 22.4.2019.

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

136.740

са ПДВ-ом

2019 136.730

добра 117.210

1.1.1 5
2019

7
2019

отворени 
поступак

7
2019

Објавити претходно обавештење у Фебруару 2018. године
тип набавке: обликована по партијама; 

Напомена:
Остале напомене:

Набавка прехрамбених производа за 
обављање редовне и допунске делатности
91.000

1. Месо свеже јунеће, свињско и изнутрица

10. Роба широке потрошње

11. Поврће свеже

12. Воће сезонско

13. Јужно воће

14. Поврће и воће мрзло

15. Прерађевине од воћа и поврћа

16. Сладолед

2. Мрзло пилеће и ћуреће месo и пилећа 
џигерица
3. Месне прерађевине-полутрајне

4. Месне прерађевине-трајне

5. Рибе

6. Свеже млеко и киселомлечни производи

7. Качкаваљ и ситан сир

8. Јаја

9. Брашно

По годинама: 
2019-91.000

Набавка прехрамбених производа за 
обављање редовне и допунске делатности
1. Месо свеже јунеће, свињско и изнутрица
10. Роба широке потрошње
11. Поврће свеже

12. Воће сезонско
13. Јужно воће
14. Поврће и воће мрзло
15. Прерађевине од воћа и поврћа

16. Сладолед
2. Мрзло пилеће и ћуреће месo и пилећа 
џигерица
3. Месне прерађевине-полутрајне
4. Месне прерађевине-трајне
5. Рибе
6. Свеже млеко и киселомлечни производи

7. Качкаваљ и ситан сир
8. Јаја
9. Брашно

ОРН:
03000000    
15000000    

42682365.500 72.050
42682325.500 28.050
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1.1.2 5
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка средстава за одржавање хигијене, 
дезинфекционих средстава и папирне 
конфекције

4.370

1. Средства за машинско прање посуђа

2. Хемијска средства за одржавање хигијене

3. Дезинфекциона средства

4. Папирна конфекција и остали материјал 
за одржавање хигијене

По годинама: 
2019-4.370

Набавка средстава за одржавање хигијене, 
дезинфекционих средстава и папирне 
конфекције
1. Средства за машинско прање посуђа
2. Хемијска средства за одржавање хигијене

3. Дезинфекциона средства
4. Папирна конфекција и остали материјал 
за одржавање хигијене

ОРН:
19640000    
24455000    

33700000    
39224000    
39525000    
39800000    

39830000    

4268112.100 2.520
4268111.200 1.440

426819650 780
426819420 504

1.1.3 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 22.4.2019.; план: Годишњи план набавки за 2019. годину од 29.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребаланс финансијског плана за 2019. годину

Набавка амбалаже2.500
1. Набавка амбалаже

2. Набавка потрошног материјала од 
пластике

По годинама: 
2019-2.500

Набавка амбалаже
1. Набавка амбалаже

2. Набавка потрошног материјала од 
пластике

ОРН:
39222000    

426911400 480
4269112.100 2.520

426911-400 -480
426911-2.100 -2.520
426911400 480
4269112.100 2.520

1.1.4 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Набавка ситног инвентара790

По годинама: 
2019-790

Набавка ситног инвентара

ОРН:
39222000    

39223000    
39240000    
39310000    

426913790 948

Страна 2 од 6Датум штампе: 24.4.2019. Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.5 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка материјала за одржавање објекта и 
опреме
4.150

1. Електро материјал за одржавање

2. Водоводни материјал за одржавање

3. Материјал за грејање

4. Грејачи по узорку

5. Шрафовска робе

6. Материјал за одржавање расхладне 
опреме

По годинама: 
2019-4.150

Набавка материјала за одржавање објекта и 
опреме
1. Електро материјал за одржавање
2. Водоводни материјал за одржавање
3. Материјал за грејање

4. Грејачи по узорку
5. Шрафовска робе
6. Материјал за одржавање расхладне 
опреме

ОРН:
31000000    
43800000    

44110000    
44115200    
44220000    
44500000    

4269192.500 3.000
4269191.650 1.980

1.1.6 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

Набавка ХТЗ опреме и радних униформи1.000

По годинама: 
2019-1.000

Набавка ХТЗ опреме и радних униформи

ОРН:
18000000    

426121250 300
426121250 300

426124340 408
426124160 192

1.1.7 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Набавка горива и уља зa путничка и 
доставна возила
700

По годинама: 
2019-700

Набавка горива и уља зa путничка и 
доставна возила

ОРН:
09132100    
09133000    
09134200    

42641140 48
426412410 492

426412210 252
42641340 48

1.1.8 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Набавка електронских картица и потрошног 
материјала за персонализацију
1.050

По годинама: 
2019-1.050

Набавка електронских картица и потрошног 
материјала за персонализацију

ОРН:
30162000    
30237000    

4261911.050 1.260

1.1.9 10
2019

12
2019

отворени 
поступак

1
2020

Набавка електричне енергије са потпуним 
снабдевањем у циљу обезбеђења услова за 
нормално функционисање - производњу и 
пружање услуга у 2018-ој години

11.650

По годинама: 
2019-11.650

Набавка електричне енергије са потпуним 
снабдевањем у циљу обезбеђења услова за 
нормално функционисање - производњу и 
пружање услуга у 2018-ој години

ОРН:
09310000    

42121110.000 12.000
4212111.650 1.980

услуге 7.030
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1.2.1 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Набавка услуга потребних анализа на 
основу закона о здравственој исправности 
намирница, закона о здравственом надзору 
над животним намирницама и закона о 
заштити становништва од заразних болести

1.700

По годинама: 
2019-1.700

Набавка услуга потребних анализа на 
основу закона о здравственој исправности 
намирница, закона о здравственом надзору 
над животним намирницама и закона о 
заштити становништва од заразних болести

ОРН:
85111820    
85142300    

85145000    
85148000    

4243311.000 1.000
424331700 700

1.2.2 4
2019

5
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

10
2019

У претходној години је Управа за јавне набавке дала мишљење о оправданости примене преговарачког поступка
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Установа Студентски центар у Крагујевцу од 2007. године користи Student Card System Студентски 
центар –СЦС СЦ за издавање картица, динамичку заштиту података и информација, аутоматску обраду и евидентирања података о корисницима 
услуге смештаја и исхране у домовима Центра. Испоручилац Student Card System Студентски центар –СЦС СЦ је организација „Тецхномедиа“ из 
Крагујевца, која је уједно и аутор наведеног софтвера. Систем користи електронске картице уместо домских и абонентских легитимација и 
папирнатих бонова. Постоје две врсте годишњих лиценци (лиценца за новоиздате картице и лиценце за продужене картице). Од тренутка увођења 
до данас, инсталирани систем је мењан и прилагођаван у складу са захтевима Закона о ученичком и студентском стандарду, подзаконских аката – 
правилника по том закону и у складу са нашим захтевима. Систем је инсталиран у свим објектима и запослени су обучени за рад. За потребе овог 
система набављена је и специфична опрема (читачи картица, штампачи електронски картица, фискални штампач, …). У току досадашње 
експлоатације, није било безбедоносних проблема и пропуста. У уговору који достављамо у прилогу у члану 5. став 2. је дефинисано да Student 
Card System Студентски центар – СЦС СЦ има третман лиценце чији је власник организација Тецхномедиа. Наручилац није власник софтверског 
кода. Свака промена ауторског кода и свака неовлаштена промена софтвера би повредила интерес носиоца ауторског права, а истовремено би 
довела до озбиљних проблема у функционисању већ имплементираног система; 

Напомена:
Остале напомене:

Набавка годишњих лиценци за 
информациони систем за електронске 
картице

960

По годинама: 
2019-960

Набавка годишњих лиценци за 
информациони систем за електронске 
картице

ОРН:
48000000    

423212960 1.152
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1.2.3 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Студентски центар Крагујевац располаже опремом која је доста стара и има велики степен отписаности. Поред тога уз сталне напоре менаџмента 
сваке године се опрема занавља у складу са финансијским могућностима.
Како би се обезбедило нормално функционисање у оквиру службе исхране планирамо услугу одржавања кухињске, пекарске, посластичарске и 
угоститељске  опреме и постојећих  лифтова у функционалном стању пре свега водиећи рачуна о безбедности запослених и корисника услуга. 
Ангажовање овлаштеног сервисера је и законска обавеза организације.
Како би се обезбедило нормално функционисање установе планирамо услугу одржавања опреме инсталиране у служби вешераја и то као редован 
сервис као и текуће поправке односно интервентног одржавања у случају квара.
Процена количина је извршена на основу анализе и искуства из претходних година и усклађивања са плановима организације за наредну годину
тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуга текућих поправки и 
одржавања кухињске, пекарске, 
посластичарске, расхладне и угоститељске  
опреме, текућих поправки и одржавања 
лифтова и опреме у вешерају

2.090

1. Машине за прање посуђа за 
професионалну употребу
2. Сервис гасних уређаја

3. Набавка услуга одржавања лифтова

4. Набавка услуга одржавања опреме у 
вешерају
5. Услуге одржавања конвекто пећи

6. Услуге одржавања расхладне опреме

По годинама: 
2019-2.080

Набавка услуга текућих поправки и 
одржавања кухињске, пекарске, 
посластичарске, расхладне и угоститељске  
опреме, текућих поправки и одржавања 
лифтова и опреме у вешерају
1. Машине за прање посуђа за 
професионалну употребу
2. Сервис гасних уређаја
3. Набавка услуга одржавања лифтова
4. Набавка услуга одржавања опреме у 
вешерају
5. Услуге одржавања конвекто пећи

6. Услуге одржавања расхладне опреме

ОРН:
50531200    
50750000    
50880000    

51543400    

425225975 1.170
425225275 330

425227420 504
425227420 504

1.2.4 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка услуге сервисирања штампача, ппз 
централе, централе за детекцију гаса и и 
телефонске централе и система видео 
надзора рачунарске опреме по уговорима

1.580

1. Рачунарска опрема, мрежна опрема и 
штампачи
2. Стабилни систем за детекцију пожара и 
детекцију гаса
3. Телефонска централа

4. Видео надзор

По годинама: 
2019-1.580

Набавка услуге сервисирања штампача, ппз 
централе, централе за детекцију гаса и и 
телефонске централе и система видео 
надзора рачунарске опреме по уговорима
1. Рачунарска опрема, мрежна опрема и 
штампачи
2. Стабилни систем за детекцију пожара и 
детекцију гаса
3. Телефонска централа
4. Видео надзор

ОРН:
50300000    

50310000    

425222400 480
42522380 96

425224250 300
425224250 300
425222600 720

1.2.5 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

Набавка услуга осигурања објеката, возила, 
опреме, запослених и осигурања од 
одговорности према трећим лицима

700

По годинама: 
2019-700

Набавка услуга осигурања објеката, возила, 
опреме, запослених и осигурања од 
одговорности према трећим лицима

421511185 222
421512165 198

421513165 198
421521165 198
42152320 24
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радови 12.500

1.3.1 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Молерско-фарбарски и други завршно 
занатски радови на одржавању објеката 
Студентског центра у Крагујевцу

2.500

По годинама: 
2019-2.500

Молерско-фарбарски и други завршно 
занатски радови на одржавању објеката 
Студентског центра у Крагујевцу

ОРН:
45400000    

4251131.650 1.980
425113850 1.020

1.3.2 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

Измена број: 1; усвојена: 22.4.2019.; план: Годишњи план набавки за 2019. годину од 29.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Уређење партера око новоизграђеног четвртог павиљона са адаптацијом главног канализационог прикључка

Уређење партера око новоизграђеног 
четвртог павиљона са адаптацијом главног 
канализационог прикључка

5.000

По годинама: 
2019-5.000

Уређење партера око новоизграђеног 
четвртог павиљона са адаптацијом главног 
канализационог прикључка

5112195.000 6.000

1.3.3 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Измена број: 1; усвојена: 22.4.2019.; план: Годишњи план набавки за 2019. годину од 29.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка и уградња аутоматског система за откривање и дојаву пожара у дому "Вита Јанић"

Набавка и уградња аутоматског система за 
откривање и дојаву пожара у дому "Вита 
Јанић"

5.000

По годинама: 
2019-5.000

Набавка и уградња аутоматског система за 
откривање и дојаву пожара у дому "Вита 
Јанић"

5113193.650 4.380
5113191.350 1.620

Место и датум: М.П.

Млађан Димитријевић

Овлашћено лице:

Саша Милојевић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 22.4.2019.; план: Годишњи план набавки за 2019. годину од 29.1.2019.
Измена и допуне плана набавки за 2019. годину на основу Ребаланса Финансијскогплана за 2019. годину
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