
 

Ул. Булевар ослобођења  бр. 219, Београд   тел/фах +38111/2492-301; 2471/622  E-mail zvdo@sbb.rs 

Завод за васпитање деце и омладине - Београд 

 

   

 

 

 

 Број: 

 Датум: 

 

 

 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС" бр. 91/2019), члана 3. Правилника о форми и 

садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13) и члана 47. став 1. 

тачка 3) Статута Завода за васпитање деце и омладине Београд, Управни одбор Завода на својој седници одржаној дана 

25.03.2022. године, донео је: 

 

 

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ 
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ПЛАН  НАБАВКИ ЗА 2022. 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 

Конт

о 

Покретања 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
Уговора 

 Укупно         

* Добра         

1. 

 

 

Материјал за 

угоститељство- 

храна 

ОРН 15000000 

2.500.000,00 2.500.000,00 

3.000.000,00  

са пдв-ом 

4268 ЈНМВ Септембар-

Новембар 

2022. 

Септембар-

Новембар  

2022. 

12 календарских 

месеци 

чл. 28. ЗЈН; Извор 

финансирања 01 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

 

Набавка се спроводи ради адекватног и успешног обављања редовних активности Завода као установе за смештај корисника, утврђених 

Законом о социјалној заштити (члан 51. став 1. и члан 55. став 1) и Статутом Завода. 

Процена количине је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне цене различитих 

понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
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2. Електрична 

енергија 

ОРН 

09310000-5 

2.000.000,00         2.000.000,00         4212              ЈНМВ                       Април-Мај         Април-Мај             12 календарских   Чл. 28.ЗЈН; Извор  

                                 2.400.000,00 2022. 2022. месеци Финансирања 01 

 са пдв-ом 

 Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

 

Набавка се спроводи ради адекватног и успешног обављања редовних активности Завода као установе за смештај корисника, утврђених 

Законом о социјалној заштити (члан 51. став 1. и члан 55. став 1) и Статутом Завода. 

Процена количине је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне цене различитих 

понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   

 

Председник Управног одбора 

 

  ___________________________                                                                                                                                                                                  

Никола Мартић 


