
План набавки за 2020. годину 
Центар за заштиту жртава трговине људима

Обухвата: Датум усвајања:

План ЈН 8.1.2020.

Страна 1 од 3Датум штампе: 8.1.2020.



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 
уговора

Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

724.997

са ПДВ-ом

добра 499.998добра 499.998

2.1.1 1

2020

1

2020
39.2. 12

2020

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: набавка се спроводи ради обављања редовне делатности

Начин утврђивања процењене вредности: на основу цена из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 1; Образложење основаности: процењена вредност мања од законског лимита; 

Набавка електричне енергије83.333

По годинама: 
2020-83.333

Набавка електричне енергије

ОРН:
65310000    

421283.333 100.000

2.1.2 1

2020

1

2020
39.2. 12

2020

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: набавка се спороводи ради обављања редовне делатности
Начин утврђивања процењене вредности: на основу цена из претходне године
Остале напомене: интерни број поступка: 2; Образложење основаности: процењена вредност мања од законског лимита; 

 Горива- безоловни бензин и дизел гориво250.000

По годинама: 
2020-250.000

 Горива- безоловни бензин и дизел гориво

ОРН:
09100000    

4264250.000 300.000

2.1.3 1

2020

1

2020
39.2. 12

2020

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: набавка се спроводи ради обављања редовне делатности

Начин утврђивања процењене вредности: на основу цена из претходне године
Остале напомене: интерни број поступка: 3; Образложење основаности: процењена вредност испод законског лимита; 

Храна, пиће, дуван и сродни производи83.333

По годинама: 
2020-83.333

Храна, пиће, дуван и сродни производи 426883.333 100.000

2.1.4 1

2020

2

2020
39.2. 12

2020

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: набавка се спроводи ради набавке производа за одржавање хигијене на смештају корисника у Прихватилишту за жртве трговине људима
Начин утврђивања процењене вредности: на основу цена из претходне године.
Остале напомене: интерни број поступка: 4; Образложење основаности: процењена вредност мања од законског лимита; 

Производи за личну негу- производи за 
одржавање хигијене
41.666

По годинама: 
2020-41.666

Производи за личну негу- производи за 
одржавање хигијене

ОРН:
33700000    

426841.666 50.000

Страна 2 од 3Датум штампе: 8.1.2020.



Место и датум:
М.П.

Одговорно лице:

Александра Љубојевић

2.1.5 1

2020

1

2020
39.2. 12

2020

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: набавка се спроводи ради набавке доеће и обуће за кориснике Центра на смештају у Прихватилишту
Начин утврђивања процењене вредности: на основу цена из претходне године
Остале напомене: интерни број поступка: 5; Образложење основаности: процењена вредност мања од законског лимита; 

Одећа, обућа, пртљаг и прибор41.666

По годинама: 
2020-41.666

Одећа, обућа, пртљаг и прибор

ОРН:
18000000    

426941.666 50.000

услуге 224.999услуге 224.999

2.2.1 1

2020

1

2020
39.2. 12

2020

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: набавка се спроводи ради обављања редовне делатности

Начин утврђивања процењене вредности: на основу цена из претходне године

Остале напомене: интерни број поступка: 1; Образложење основаности: процењена вредност испод законског лимита; 

Услуге мобилне телефоније58.333

По годинама: 
2020-58.333

Услуге мобилне телефоније

ОРН:
64200000    

421458.333 70.000

2.2.2 1

2020

1

2020
39.2. 12

2020

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: набавка се спроводи ради одржавање опреме у Прихватилишту за жртве трговине људима
Начин утврђивања процењене вредности: на основу цена из претходне године.

Остале напомене: интерни број поступка: 2; Образложење основаности: процењена вредност испод законског лимита; 

Услуге одржавања и текућих поправки
инсталација и опреме у објекту
41.666

По годинама: 
2020-41.666

Услуге одржавања и текућих поправки
инсталација и опреме у објекту

ОРН:
50000000    

425241.666 50.000

2.2.3 1

2020

1

2020
39.2. 12

2020

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: набавка се спроводи ради обављања редовне делатности Центра

Начин утврђивања процењене вредности: на основу цена из претходне године
Остале напомене: интерни број поступка: 3; Образложење основаности: процењена вредност мања од законског лимита; 

Услуге поправки и одржавања моторних 
возила и припадајуће опреме
125.000

По годинама: 
2020-125.000

Услуге поправки и одржавања моторних 
возила и припадајуће опреме

ОРН:
50110000    

4252125.000 150.000

Страна 3 од 3Датум штампе: 8.1.2020.




