
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ

РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

„СПОМЕНАК“ПАНЧЕВО

Број:

 Датум:__28.08.2018._____________

 П л а н    н а б а в к и    з а   2 0 1 8.   г о д и н у
Набавке које не подлeжу закону о јавним набавкама

Редни Предмет Процењена   Планирана средства у Основ                                          Оквирни  датум

број набавке  вредност            (без пдв-а) за изузеће Покретања Закључења Извршења  Напомена

динара/без пдв-аИзнос /динара Конто поступка уговора уговора

1 Поклони за децу 13.333 13.333 413142 члан 7. став 1 јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

начин утврђивања процењене Износ предвиђен за куповину новогодишњих поклона за децу запосдлених 

вредности Вредност је формирана према трошковима у претходној  години.

2 Превоз на посао и са посла 487.500 487.500 41315 члан 7. став 1 јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Преоз на посао уз обезбеђење маркица и добављача:ЈКП АТП Панчево, БУС-плус Београд и др.

начин утврђивања процењене вредности Вредност је формирана према трошковима у претходној години

3 Комуналне услуге јавних предузећа 259.818 259.818 421300 члан 7. став 1 јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Комуналне услуге обухватају трошкове водовода и канализације.,смећа,дератизације,

начин утврђивања процењене Вредност је формирана према трошковима у претходне две године,а вршиоци услуга су ЈКП "Хигијена",ЈКП "Водовод и

вредности канализација"

4 Услуге комуникација 376.316 376.316 421400 члан 7. став 1 јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Услуге фиксног,мобилног телефона,поште,кабловске и интернета неопходне за функционисање установе и станова .

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу потрошње у претходном периоду,и цена које су актуелне у времену планирања код потенцијалних

вредности пружаоца услуга.

5 Услуге Осигурања 246.786 246.786 421500 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Услуге осигурања обухватају осигурање имовине,опреме возила и лица запослених у установи.

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу просека премија осигурања за постојећу имовину и број запослених постојећих осигуравајућих

вредности кућа.

6 Трошкови закупа 250.000 250.000 421600 члан 7. став 1 јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Трошкови закупа два стана на основу прописаних тарифа ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"

начин утврђивања процењене вредности

7 Трошкови службених путовања 256.000 256.000 422100 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Трошкови дневница,смештаја на службеном путу,друмарина и превоза на службеном путу.

начин утврђивања процењене вредности Вредност је одређена према рачунима и важећим прописима  у претходној години.

8 Компјутерске услуге-одржавање софтвера 213.333 213.333 423200 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Одржавање софтвера у установи без којег он не може функционисати у потпуности,са одржавањем свих компјутерских система 

начин утврђивања процењене запослених и корисника смештених у установи.Вредност набавке је одређена на основу две претходне године,и према неким 

вредности текућим ценама постојећих фирми које се тиме баве.

9 Услуге образовања и усавршавања запослених 204.800 204.800 423300 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Уплата котизација за семинаре и стручна саветовања

начин утврђивања процењене Котизација за семинаре одређена је тарифама кућа која врше стручна образовања.

вредности

10 Услуге информисања 490.909 490.909 423400 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Трошкови који су неопходни да би се постигла квалитетна транспарентност рада Установе

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу искуства за такву врсту услуга

вредности

11 Стручне услуге 1.110.000 1.110.000 423500 члан 7. став 1 јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Трошкови надокнада члановима Управног и Надзорног Одбора,трошкови правног заступања установе.

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу трошкова у претходној години и потенцијалних догађања када су у питању процеси на суду,

вредности и планирана редовна одржавања седница НО и УО као и остале стручне услуге неопходне за рад Установе.



Предмет Процењена   Планирана средства у Основ                                          Оквирни  датум

набавке  вредност            (без пдв-а) за изузеће Покретања Закључења Извршења  Напомена

динара/без пдв-аИзнос /динара Конто поступка уговора уговора

12 Остале опште услуге-уговор 1.227.495 1.227.495 423900-03 члан 7. став 1 јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Потребе и вредност утврђени су на основу остварених вредности за ову врсту услуга у претхондом периоду од две године.

начин утврђивања процењене Хонорари запослених ангажованих у пословима "Становање уз Подршку".

вредности

13 Услуге образовања 122.400 122.400 424211 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Услуге  школарина деце и других услуга које школе фактуришу

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу претходног периода,броја и потреба деце,и потенцијалних промена броја деце у установи 

вредности и прихватилишту.

14 Столарски радови 55.000 425112 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Замена постојећe дотрајале столарије или отклањање оштећене у Дому,Прихватилишту

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу искуства из претходих година

вредности

15 Молерски радови 479.167 479.167 425113 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Вредност радова на текућем одржавању објеката у Дому.

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу искуства из претходих година

вредности

16 Радови на крову 104.167 104.167 425114 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Вредност радова на текућем одржавању објеката у Дому.

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу искуства из претходих година

вредности

17 Радови водовод и канализација 60.833 60.833 425115 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Замена постојећих водоводних инсталација,дотрјалих,или отклањање оштећених инсталацијуа у Дому,Прихватилишту

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу искуства из претходих година

вредности

18 Централно грејање 70.833 70.833 425116 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Одржавање система централног грејања котларнице.

начин утврђивања процењене Потребе и вредност утврђени су на основу спецификације ложача,и вредности истих радова у претхондом периоду од две године.

вредности

19 Електричне инсталације 62.500 62.500 425116 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Одржавање електроинсталација у Дому

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу искуства из претходих година

вредности

20 Остале услуге и материјали 217.500 217.500 425119 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Одржавање ,замена ,поправке брава,бетонирања,и сл. Послове изван претходно специфицираних

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу вредности у претходне две године.

вредности

21 Текуће поправке и одржавање опреме 420.392 420.392 425200 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Текуће одржавање возила,клима уређаја,рачунара,електронске и фотографске опреме,опреме за домаћинство,опреме за јавну 

начин утврђивања процењене безбедност,уградне опреме,намештаја и биротехничке опреме.

вредности Вредност је одређена на основу потреба за текућим одржавањем опреме и цена добављача на интернету,и у телеф. контакту.

22 Административни материјал 215.917 215.917 426100 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Набавка канцеларијског материјала неопходног за обављање послова,набавка одеће и обуће за запослене(ХТЗ опрема),униформа,

начин утврђивања процењене набавка цвећа и зеленила.

вредности Вредност према спецификацији и текућим потребама,уз вредности добијене контактом са три добављача.

23 Материјал за образовање запослених 111.000 111.000 426300 члан 39. став 2. јануар 2018 по наруџбеници фебруар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Набавка прописане и неопходне литературе за запослене

начин утврђивања процењене Цене су утврђене на основу претплата прописаних од стране кућа које производе софтвере и литературу.

вредности



Предмет Процењена   Планирана средства у Основ                                          Оквирни  датум
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динара/без пдв-аИзнос /динара Конто поступка уговора уговора

24 Материјал за саобраћај 241.667 241.667 426600 члан 39. став 2. јануар 2018 јануар 2018 јануар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Набавка бензина.

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу планиране количине потрошње и цена на тржишту.

вредности

25 Материјал за образовање,спорт,културу 386.667 386.667 426600 члан 39. став 2. јануар 2018 по наруџбеници фебруар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Набавка школског прибора и осталог прибора за образовање деце,материјала за културу,спорт за децу.

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу планиране количине ових материјала и цена на тржишту утврђених путем 

вредности интернета.

26 Медицински материјал 159.167 159.167 426700 члан 39. став 2. јануар 2018 по наруџбеници фебруар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Набавка лекова за децу и медицинског материјала.

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу спецификације медицинске сестре и цена лекова апотека у моменту планирања.

вредности

27 Материјал за хигијену 550.000 550.000 426800 члан 39. став 2. јануар 2018 по наруџбеници фебруар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Средства за хигијену деце и самих просторија дома,као и инвентар за одржавање хигијене.

начин утврђивања процењене Вредност је одређена на основу спецификације и цене овог материјала на интернету фирми који се баве

вредности продајом материјала за хигијену,и текућих цена у маркетима.

28 Потрошни материјал,алат 630.000 630.000 426900 члан 39. став 2. јануар 2018 по наруџбеници фебруар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Набавка потрошног материјала у установи и алата према исказаним потребама у Дому.

начин утврђивања процењене вредности Вредност је одређен на основу вредности остварених у претходне две године.

29 Накнаде из буџета за децу 1.075.000 1.075.000 472300 члан 7. став 1 јануар 2018 јануар 2018 фебруар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Џепарац за децу одређен од стране Министарства према листингу и постојећем броју деце на смештају.

начин утврђивања процењене вредности

30 Остале накнаде за децу 138.000 138.000 472900 члан 7. став 1 јануар 2018 јануар 2018 фебруар-децембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Једнократне помоћи за децу.

начин утврђивања процењене Вредност одређена према плану пријема деце,и потреба приликом изласка из дома.

вредности Реализује се по основу Уговора о смештају,пријему,боравку у стану,и Одлуци Директора.

31 Рачунарска опрема-лаптоп и торба 38.150 38.150 512221 члан 39. став 2. март 2018 по наруџбеници април 2018

Разлог и оправданост набавке; Због потреба обављања посла.

начин утврђивања процењене Вредност по фактури добављача "WINWIN" Чачак

вредности Asus X540La-XX1037  i Torba za laptop 15.6"

32 Канцеларијска опрема-штампач-копир-скенер 45.800 45.800 512211 члан 39. став 2. септембар по наруџбеници септембар 2018

Разлог и оправданост набавке; Дотрајалост постојеће опреме

начин утврђивања процењене Тржишна вредност за ову врсту опреме.

вредности

Шеф рачуноводства ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Оливера Јовановић Сава Поповић


