ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ Редни
број

Предмет
набавке/ОРН

Процењена вредност
без ПДВ-а и
извор финансирања

Сомбор, 28.01.2020.

Планирана средства у фин.плану
Проц.вредност саПДВ

Конто

оквирни датуми
Покретање
поступка

Закључење уг.

Извршење уг.

Врста
поступка

УСЛУГЕ
ВАНЛИНИЈСКИ
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

1.027.272,00

1.130.000,00

I
422412

I - 818.181,00 –Буџет града Сомбора

I - 900.000,00

II - 90.909,00 –Буџет града Сомбора

II -100.000,00

II
422412

III Сајам образ. буџ. АПВ – 27.273,00
Сајам књига – род.дин.– 90.909,00

III –
С.образ. 30.000,00
С.књига: 100.000,00

III
423911
423911

I – вежбе
II – такмичења
1.

III – сајам

2

3

12

ЈНМВ
3
партије

Разлог и оправданост - вежбе ђака су предвиђене наставним планови.ма и програмима, а Годишњим планом рада школе предвиђена је посета сајмовима и
такмичењима.Начин утврђивања проц. вредности: анализа тржишних цена и потрошње претходне године.
МАТУРСКА
ЕКСКУРЗИЈА
2.

4.447.872,00 родитељски динар

4.942.080,00

423911

2/3

3/4

12

ЈНМВ

Разлог и оправданост - предвиђена наставним плановима и програмима. Начин утврђивања процењене вредности - на основу максималног броја плативих
ученика; процењене цене која је добијена анализом цене екскурзије коју смо организовали претходних година на истој дестинацији и на могућем средњем
курсу динара ( калкулација: највише 143 уч *288евра *120 дин./е (данас средњи курс евра 117,5169, 21. јануар 2019 - 118,3695)

РАДОВИ
ЈНМВ
2 партије

1.

ЗАВРШНИ ГРАЂЕ796.334
985.000
I - 208.334 - буџет града Сомбора
I -250.000
425112
3
3/4
7/8
ВИНСКИ РАДОВИ
I Столарски радови
II - 588.000 - буџет града Сомбора
II- 735.000
425113
II Молерски радови
Разлог и оправданост – паркет је дотрајао у учионицама 1,2,3, канцеларији педагога и секретара, потребно је окречити ходнике и степеништа.
Начин утврђивања проц. вредности -на основу информисања на тржишту.

1.

2
3
4
отворени
набавка
83.333,33 буџет АПВ
100.000,00
поступак
интерактвних табли
са пројектором
Подаци о поступку- тип набавке -централизована набавка -заједно са другим наручиоцем- набавку спроводи: Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине-националне заједнице- Образложење за централизовану набавку: спровођењем једне јавне набавке обезбеђује се да све образовне
установе добију интерактивне табле са пројектором истог квалитета и намене.

ДОБРА

За изворе финансирања и процењену вредност податке
даје шеф рачуноводства Надежда Вукмировић

Директор школе
Дипл.фарм. Жужана Фридрих

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ Редни
број

Предмет
набавке/ОРН

Процењена вредност
без ПДВ-а и
извор финансирања

Планирана средства у фин.плану
Проц.вредност саПДВ

Конто

Сомбор, 12.02.2020.
оквирни датуми

Покретање
поступка

Закључење уг.

Извршење уг.

Врста
поступка

УСЛУГЕ
ВАНЛИНИЈСКИ
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
I – вежбе

МАТУРСКА
ЕКСКУРЗИЈА
2.

II - 90.909,00 –Буџет града Сомбора

1.210.000,00

I
422412

I - 900.000,00
II -100.000,00

II
422412

ЈНМВ
3
партије

2

3
12
III
III –210.000,00
С.образ. 30.000,00
423911
III – сајам
С.књига: 100.000,00
423911
бања -80.000
Разлог и оправданост - вежбе ђака су предвиђене наставним планови.ма и програмима, а Годишњим планом рада школе предвиђена је посета сајмовима и
такмичењима.Начин утврђивања проц. вредности: анализа тржишних цена и потрошње претходне године.
II – такмичења

1.

1.099.272,00
I - 818.181,00 –Буџет града Сомбора

III – 190.182,00
Сајам образ. буџ. АПВ – 27.273,00
Сајам књига – род.дин.– 90.909,00
посета бањи у Мађарској 72.000

4.447.872,00 родитељски динар

4.942.080,00

423911

2/3

3/4

12

ЈНМВ

Разлог и оправданост - предвиђена наставним плановима и програмима. Начин утврђивања процењене вредности - на основу максималног броја плативих
ученика; процењене цене која је добијена анализом цене екскурзије коју смо организовали претходних година на истој дестинацији и на могућем средњем
курсу динара ( калкулација: највише 143 уч *288евра *120 дин./е (данас средњи курс евра 117,5169, 21. јануар 2019 - 118,3695)

РАДОВИ
ЈНМВ
2 партије

1.

ЗАВРШНИ ГРАЂЕ796.334
985.000
I - 208.334 - буџет града Сомбора
I -250.000
425112
3
3/4
7/8
ВИНСКИ РАДОВИ
I Столарски радови
II - 588.000 - буџет града Сомбора
II- 735.000
425113
II Молерски радови
Разлог и оправданост – паркет је дотрајао у учионицама 1,2,3, канцеларији педагога и секретара, потребно је окречити ходнике и степеништа.
Начин утврђивања проц. вредности -на основу информисања на тржишту.

1.

2
3
4
отворени
набавка
83.333,33 буџет АПВ
100.000,00
поступак
интерактвних табли
са пројектором
Подаци о поступку- тип набавке -централизована набавка -заједно са другим наручиоцем- набавку спроводи: Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине-националне заједнице- Образложење за централизовану набавку: спровођењем једне јавне набавке обезбеђује се да све образовне
установе добију интерактивне табле са пројектором истог квалитета и намене.

ДОБРА

За изворе финансирања и процењену вредност податке
даје шеф рачуноводства Надежда Вукмировић

Директор школе
Дипл.фарм. Жужана Фридрих

