
План набавки за 2017. годину 
Центар за социјални рад Солидарност

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2017 годину-Центар
 за социјални рад ,,СОЛИДАРНОСТ"  
Крагујевац

01.02.2017

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

1.400.000

са ПДВ-ом

2017 1.400.000

добра 1.400.000

1.1.1 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена количина је утврђена на основу анализе извршених услуга, које су прилагођене потребама запослених. Процена вредности је утврђена на 
основу анализе рачуна из 2016. год.увећањем за очекивани раст цена овог енергента за 2017.год.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Трошкови електричне енергије1.400.000

По годинама: 
2017-1.400.000

Трошкови електричне енергије

ОРН:
09310000    

421211166.667 200.000
421211199.167 239.000

4212111.034.167 1.241.000
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења 
уговора

5.419.178

са ПДВ-ом

2017 5.419.178

добра 2.120.284добра 2.120.284

2.1.1 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена количина је утврђена на основу анализе извршених услуга, које су прилагођене потребама запослених. Процена вредности је утврђена на 
основу анализе рачуна из 2016. год.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

компјутерске услуге одржавања рачунара и 
рачунарске опреме,биротехничка опрема
498.617

По годинама: 
2017-498.617

компјутерске услуге одржавања рачунара и 
рачунарске опреме,биротехничка опрема

ОРН:
50312000    

425222160.000 192.000
425222101.117 121.340

42522612.500 15.000
4252264.167 5.000
423221133.334 160.000
42322187.500 105.000

2.1.2 3
2017

4
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Трошкови репрезентације настају сукцесивно током целе године, доласком пословних партнера, представника добављача и приликом стручних 
предавања у нашој установи.Процењена количина и вредност трошкова репрезентације је утврђена на основу досадашњих потреба и на основу 
анализе тржишних цена  и фактура из претходне године.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

трошкови репрезентације66.667

По годинама: 
2017-66.667

трошкови репрезентације

ОРН:
15800000    

42371150.000 60.000
42371116.667 20.000
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2.1.3 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Набавка канцеларијског материјала је неопходна у циљу вођења редовног пословања, без којег не може да функционише ЦСР 
,,Солидарност".Процењена количина је утврђена на основу анализе утрошка у претходној години,док је процењена вредност утврђена на основу 
тржишних цена .
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

канцеларијски материјал304.167

По годинама: 
2017-304.167

канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    

426111166.667 200.000
426111137.500 165.000

2.1.4 3
2017

4
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена вредности утврђена је на основу профактура за часописе и потребну литературу за 2016.годину као и на бази података из књиговодствене
 евиденције за 2016.годину.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

материјали за образовање и усавршавање 
запослених
158.333

По годинама: 
2017-158.333

материјали за образовање и усавршавање 
запослених

ОРН:
22211100    

42631175.000 90.000
42631158.333 70.000

42631225.000 30.000

2.1.5 3
2017

4
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходних година, које су прилагођене потребама запослених.Процена вредности је 
је утврђена на основу анализе различитих понуђача.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

материјал за саобраћај-гориво400.000

По годинама: 
2017-400.000

материјал за саобраћај-гориво 426411333.333 400.000
42641166.667 80.000

2.1.6 3
2017

4
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње средстава за хигијену за претходну годину. Процена вредности је утврђена на основу 
анализе цена различитих понуђача, увидом у њихове рачуне из претходних година и увећањем цена за планирани раст инфлације у текућој години.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

производи за чишћење и хигијену70.833

По годинама: 
2017-70.833

производи за чишћење и хигијену

ОРН:
39830000    

42681125.000 30.000
42681145.833 55.000
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2.1.7 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње алата, инвентара и ауто гума за претходну годину. Процена вредности је утврђена на 
основу анализе цена различитих понуђача, увидом у њихове рачуне из 2016. год. и увећањем цена за планирани раст инфлације у 2017. години.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

материјал за посебне намене117.500

По годинама: 
2017-117.500

материјал за посебне намене

ОРН:
34351100    

4269114.167 5.000
42691112.500 15.000

42691116.667 20.000
4269134.167 5.000
42691312.500 15.000
42691933.333 40.000

42691934.167 41.000

2.1.8 3
2017

4
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена количина је извршена сагледавањем постојеће опреме у ЦСР ,,Солидарност" и њихове обнове тј. дотрајалости и потребе за заменом. 
Процена вредности је утврђена на основу цена различитих понуђача.Финансира се из средстава буџета града Крагујевца.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

административна опрема187.500

По годинама: 
2017-187.500

административна опрема

ОРН:
39130000    

39717200    

512211125.000 150.000
51221262.500 75.000

2.1.9 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
На основу прикупљених понуда од више понуђача у текућој години.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

компјутерски софтвер316.667

По годинама: 
2017-316.667

компјутерски софтвер

ОРН:
72230000    

515111316.667 380.000

услуге 3.298.894услуге 3.298.894

2.2.1 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена количина је утврђена на основу анализе извршених услуга, које су прилагођене потребама запослених. Процена вредности је утврђена на 
основу анализе рачуна из 2016. год.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

 антивирус и набавка нове рачунарске 
опреме
261.667

По годинама: 
2017-261.667

 антивирус и набавка нове рачунарске 
опреме

ОРН:
50312000    

42329195.000 114.000
42329141.667 50.000

512221125.000 150.000
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2.2.2 11
2017

12
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена вредности је утврђена на основу добијених информација о тренутним ценама на тржишту, а услуга се врши на бази потреба у току године.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

дератизација, дезинсекција9.167

По годинама: 
2017-9.167

дератизација, дезинсекција

ОРН:
90923000    

4213219.167 11.000

2.2.3 3
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Услуге мобилне и фиксне телефоније су неопходне за несметано функционисање ЦСР ,,Солидарност" са пословним 
партнерима,странкама,добављачима.Процењена вредност је утврђена на основу утрошених услуга комуникације у претходној години.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

трошкови телефона410.562

По годинама: 
2017-410.562

трошкови телефона

ОРН:
32250000    

421411156.667 188.000
42141191.667 110.001

421414100.000 120.000
42141462.228 74.674

2.2.4 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процењена вредност услуге је извршена на бази 2016.године.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге дистрибуције новчаних помоћи448.916

По годинама: 
2017-448.916

Услуге дистрибуције новчаних помоћи 421422448.916 538.699

2.2.5 4
2017

5
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена потреба је извршена на основу анализе трошкова осигурања за претходну годину. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена
 различитих понуђача .
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

трошкови осигурања201.500

По годинама: 
2017-201.500

трошкови осигурања

ОРН:
66510000    

42151115.000 15.000
42151130.000 30.000

42151215.000 15.000
42151240.000 40.000
42151310.000 10.000
42151330.000 30.000

42152120.000 20.000
42152130.000 30.000
4215231.500 1.500
42152310.000 10.000
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2.2.6 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена количина је извршена на основу потреба за стручним усавршавањем запослених у 2017.години што подразумева одлазак на семинаре, 
обуке.Процена вредности је извршена на основу података из претходних година.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

тр.смештаја на сл.путу79.167

По годинама: 
2017-79.167

тр.смештаја на сл.путу

ОРН:
70333000    

42213158.333 70.000
42213120.833 25.000

2.2.7 3
2017

4
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена вредности је утврђена на основу анализе рачуна из претходне године.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге одржавања и дораде софтвера333.333

По годинама: 
2017-333.333

услуге одржавања и дораде софтвера

ОРН:
72212400    

42321141.667 50.000
423212141.667 170.000

423212150.000 180.000

2.2.8 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Образовање запослених и усавршавање са новинама у пословању је у циљу што бољег и ефикаснијег пословања.Процењена количина и вредност
 трошкова образовања запослених је утврђена на основу трошкова у претходном периоду.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге образовања и усавршавања 
запослених
158.749

По годинама: 
2017-158.749

услуге образовања и усавршавања 
запослених

ОРН:
80530000    

4233118.333 10.000
423321112.916 135.499

42332112.500 15.000
42332216.667 20.000
4233228.333 10.000

2.2.9 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена потреба је извршена на основу анализе трош.за претходну год.Процена вредности је утврђена на основу анализе цена постојећих 
понуђача тј.увидом у њихове рачуне из 2015 и 2016. год.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге штампања образаца141.667

По годинама: 
2017-141.667

услуге штампања образаца

ОРН:
79810000    

42341241.667 50.000
423412100.000 120.000
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2.2.10 3
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена потреба је извршена на основу анализе трош.за претходну год.Процена вредности је утврђена на основу анализе цена постојећих 
понуђача тј.увидом у њихове рачуне из 2016. године.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге за домаћинство и угоститељство20.833

По годинама: 
2017-20.833

услуге за домаћинство и угоститељство

ОРН:
55300000    

42362116.667 20.000
4236214.167 5.000

2.2.11 2
2017

3
2017

39.2. 3
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена вредности је утврђена на основу потребе за офтамолошким прегледом запослених у 2017.години и рачуна за преглед возача из 2016. год.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

остале медицинске услуге65.000

По годинама: 
2017-65.000

остале медицинске услуге

ОРН:
85147000    

42435131.667 38.000
42435133.333 40.000

2.2.12 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена вредности је утврђена прикупљањем понуда потенцијалних понуђача. Финансира се средствима буџета града Крагујевца.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

остале стручне услуге470.000

По годинама: 
2017-470.000

остале стручне услуге

ОРН:
98390000    

424911470.000 564.000

2.2.13 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена вредности је утврђена на основу потребе за очувања здравља и безбедности запослених  у 2017.години
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

остале специјализоване услуге110.000

По годинама: 
2017-110.000

остале специјализоване услуге

ОРН:
85140000    

42491160.000 72.000
42491150.000 60.000

Страна 7 од 9Датум штампе: 08.02.2017



2.2.14 3
2017

4
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
У циљу ефикасног пословања и очувања радног простора неизбежни су радови на електричним инсталацијама, водоводу и канализацији, молерски
 радови. Одржавање постојеће мреже и санације могућих кварова су неизбежни у пословању установе. Процењена вредност је утврђена на основу 
трошкова из претходне године.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

текуће поправке и одржавање објекта268.333

По годинама: 
2017-268.333

текуће поправке и одржавање објекта

ОРН:
50700000    

42511220.833 25.000
42511237.500 45.000

42511312.500 15.000
42511335.000 42.000
4251148.333 10.000
42511441.667 50.000

4251154.167 5.000
42511525.000 30.000
4251168.333 10.000
42511625.000 30.000

4251178.333 10.000
42511720.833 25.000
42511920.833 25.000

2.2.15 2
2017

3
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Механичке поправке и одржавање возила је у циљу што безбеднијег превоза запослених ЦСР ,,Солидарност" Крагујевац. Процењена количина и 
вредност је утврђена на основу анализе досадашњих радова и трошкова, као и на основу чињеничног стања аутомобила и извршених механичких 
радова на појединим возилима као и на основу кретања цена услуге за исте из претходне године.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге механичких поправки опреме за 
саобраћај
181.667

По годинама: 
2017-181.668

услуге механичких поправки опреме за 
саобраћај

ОРН:
50110000    

42521158.333 70.000
42521158.333 70.000

42521923.333 28.000
42521941.667 50.000
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Место и датум:

М.П.

Борић Момир

Овлашћено лице:

Радосављевић Драгана

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.16 3
2017

4
2017

39.2. 12
2017

Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних година, као и прикупљањем потребних информација од потенцијалних понуђача 
путем телефона. Кварове није могуће предвидети. Процењена вредност је утврђена на основу трошкова из претходне године.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

текуће поправке и одржавање опреме105.000

По годинама: 
2017-105.000

текуће поправке и одржавање опреме

ОРН:
50100000    

4252124.167 5.000
42522125.000 30.000

42522112.500 15.000
4252234.167 5.000
42522716.667 20.000
42522716.667 20.000

425229833 1.000
42529116.667 20.000
4252918.333 10.000
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Набавка се проводи ради обављања редовних активности ЦСР,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалној заштити, Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", као и 
Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца
Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних година, као и прикупљањем потребних информација од потенцијалних понуђача 
путем телефона.
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

трошкови услуга за одржавање ППЗ опреме33.333

По годинама: 
2017-33.333

трошкови услуга за одржавање ППЗ опреме

ОРН:
35111300    

42528120.833 25.000
42528112.500 15.000
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