
План набавки за 2015. годину 
Служба за реализацију програма развоја АП Војводине

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки Службе за 2015 28.1.2015

Измена број: 123-404-23/2015-01 21.7.2015
Измена број: 2 23.10.2015

 

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 
уговора

Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења

 уговора
1.106.598

са ПДВ-ом

2015 1.106.598

услуге 1.106.598

1.2.1 9
2015

10
2015

поступак јавне 
набавке мале 
вредности

12
2015

С обзиром на планирану вредност у Финансијском плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину, планиран је 
поступак јавне набавке мале вредности.
У циљу реализације програмских активности Службе за реализацију прогрма развоја Ап војводине је неопходно организовати радионице.
На основу истраживања тржишта је утврђена процењена вредност услуге организације радионице.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 123-404-23/2015-01; усвојена: 21.7.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Усвојен ребаланс буџета за 2015.годину.

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Смањена је висина планираних средстава за услугу организације радионице у циљу реализације програмске активности Службе за 80.000,00 дианара те набавка не спада
 у категорију јавне набавке мале вредности.

Услуга организације радионица
реализације програмских
за реализацију програма
Војводине за 2015.годину

441.409

По годинама: 
2015-441.409

Услуга организације радионица у циљу 
реализације програмских активности Службе 
за реализацију програма развоја Ап 
Војводине за 2015.годину.

423911750.000 900.000

423911-308.591 -370.309

423911-750.000 -900.000

423911308.591 370.309

Страна 1 од 12Датум штампе: 2.2.2016



1.2.2 5
2015

6
2015

поступак јавне 
набавке мале 
вредности

12
2015

Сходно планираној вредности за огранизовање обука у Финансијском плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине у 2015.години у 
вредности од 2.447.917,11 динара је утврђено је да се спроводи поступак јавне набавке мале вредности.Ребалансом буџета је извршено самњење 
средстава тако да сада износи 1.327.917,11 динара са ПДВ-ом.
У циљу реализације програмске активности ИПА Пројекта Иновативни систем за унапређење занања и вештина -Знање свима је неопходно 
организовати обуку.
Процењена вредност услуге обуке је утврђена на основу истраживања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета је смањена висина планираних средстав за услугу организовања обука у циљу реализације програмске активности ИПА Пројекта.

Услуга организаовања
реализације програмске
Пројекта "Иновативни систем
знања и вештина -Знање

1.106.598

По годинама: 
2015-1.106.598

Услуга организаовања обука у циљу 
реализације програмске активности ИПА 
Пројекта "Иновативни систем за унапређење 
знања и вештина -Знање свима"

4235992.039.931 2.447.917

423599-933.333 -1.120.000

Страна 2 од 12Датум штампе: 2.2.2016



 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
16.540.836

са ПДВ-ом

2015 16.533.899

добра 3.956.514добра 3.956.514

2.1.1 11
2015

12
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Висина планираних средстава у Финансијском плану Службе за 2015.годину за наведену намену у износу од 100.000,00 динара је одредила 
поштовање одредаба члана 39. став 2 Закона о јавним набавкама.
У циљу реализације програмске активности Службе за реализацију програма развоја Ап војводине је неопходна набавка публикација и часописа.
Истраживањем тржишта је утврђена процењена вредност за набавку публикација и часописа.
Образложење основаности: У циљу реализације програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка је неопходна набавка 
публикација и часописа.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка публикација и
потребе запослених у Служби
 програма развоја Ап Војводине
2015.години.

83.333

По годинама: 
2015-83.333

Набавка публикација и часописа за редовне 
потребе запослених у Служби за реализацију
 програма развоја Ап Војводине у 
2015.години.

42631183.333 100.000

2.1.2 11
2015

12
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

На основу планираног износа у Финансијском плану Службе за 2015.годину је утврђен поступак набавке сходно одредбама члана 39. став 2. Закона
 о јавним набавкама.
У циљу реализације програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка је неопходна набавака административне опреме.
На основу истраживања тржишта је утврђена процењена вредност административне опреме.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине у 2015.години је 
неопходна набавака административне опреме.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета за 2015.годину је планирана већа висина средстава за набавку административне опреме у износу од 50.000,00 динара у циљу реализације 
програмских активности Службе.

Набавка административне
реализације програмских
за реализацију програма
Војводине у 2015.години

250.000

По годинама: 
2015-250.000

Набавка административне опреме у циљу 
реализације програмских активности Службе 
за реализацију програма развоја Ап 
Војводине у 2015.години.

512242208.333 250.000

51224241.667 50.000
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2.1.3 11
2015

12
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

На основу планираног износа средстава у Финансијском плану Службе за 2015.годину је опредељено поштовање одредаба члана 39.став 2. 
Закона о јавним набавкама.
У циљу реализације програмских активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка је неопходна набавка литературе за образовање и 
усавршавање запослених.
Процењена вредност литературе за образовање и усавршавање запослених је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине у 2015.години, 
неопходна је набавка литературе за образовање и усавршавање запослених.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета за 2015.годину је планирано повећање средстава за 80.000,00 динара услед већих потреба Службе за реализацију програмских активности.

Набавка литературе за
усавршавање запослених
реализацију програма развоја
за 2015.годину.

316.666

По годинама: 
2015-316.666

Набавка литературе за образовање и 
усавршавање запослених у Служби за 
реализацију програма развоја Ап Војводине 
за 2015.годину.

426312250.000 300.000

42631266.666 80.000

2.1.4 11
2015

12
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Висина планираних средстава у Финансисјком плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за нематеријалну имовину у 
2015.години, износи 398.000,00 динара што указује на примену одредаба члана 39. став 2. Закона о јавним набавакама.
У циљу реализације програмске активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине у 2015.години, неопходно је извршити набавку 
компјутерског програма за вођење пословних књига.
Процењена вредност компјутерског програма је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка, потребно је набавити 
компјутерске програме за вођење пословних књига.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета је смањена висина планираних средстава за 50.000,00 динара за набавку компјутерског програма за вођење књига.

Набавка компјутерског
пословних књига у Служби
програма развоја Ап Војводине

290.000

По годинама: 
2015-290.000

Набавка компјутерског програма за вођење 
пословних књига у Служби за реализацију 
програма развоја Ап Војводине.

515195331.666 398.000

515195-41.666 -50.000

2.1.5 5
2015

6
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Пошто је за наведене намене у Финансијском плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине планиран износ од 237.962,00 динара, 
примењују се одредбе члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
У циљу реализације ИПА Пројекта Иновативни систем за унапређење знања и вештина -Знање свима је неопходна набавка материјала за 
практичну обуку незапослених лица.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности ИПА Пројекта неопходно је набаваити материјал за практичну обуку.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка материјала за
незапослених лица у циљу
Пројекта Иновативни сиситем
 занња и вештина -Знање

198.302

По годинама: 
2015-198.302

Набавка материјала за практичну обуку 
незапослених лица у циљу реализације ИПА 
Пројекта Иновативни сиситем за унапређење
 занња и вештина -Знање свима.

426823198.302 237.962

Страна 4 од 12Датум штампе: 2.2.2016



2.1.6 4
2015

5
2015

7.1.2)1)) ЗЈН-
2012 

12
2015

Пошто намирнице треба набавити из донаторских средстава, поступак набавке се спроводи по ПРАГ процедурама 2012.
Набавку треба спровести у циљу реализације програмских активности ИПА Пројекта.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности ИПА Пројекта Иновативни систем за унапређење занања и вештина-
Знање свима је неопходно набавити материјал за практичну обуку незапослених лица.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 123-404-23/2015-01; усвојена: 21.7.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Усвојен ребланас за 2015.годину.

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета је смањена висина планираних средстава за наведену намену.

Набавка намирница за
незапослених лица у циљу
Пројекта "Иновативни систем
знања и вештина-Знање

739.880

По годинама: 
2015-739.880

Набавка намирница за практичну обуку 
незапослених лица у циљу реализације ИПА 
Пројекта "Иновативни систем за унапређење 
знања и вештина-Знање свима.

426823999.742 999.742

426823550.000 550.000

426823-359.862 -359.862

426823-450.000 -450.000

2.1.7 6
2015

6
2015

7.1.2)1)) ЗЈН-
2012 

12
2015

Пошто се набавка врши из донаторских средстава, на исту се примењују процедуре дефинисане у ПРАГУ 2012.
За реализацију програмских активности ИПА Пројекта Иновативни систем за унапређење знања и вештина-Знање свима, неопходна је набавка 
софтвера.
На основу истраживања тржишта је утврђена процењена вреднсот софтвера.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности ИПА Пројекта Иновативни систем за унапређење знања и вештина -
Знање свима је неопходно набавити софвер.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета је смањена висина планираних средстава за наведене намене.

Набавка компјутерског
реализације програмске
Пројека Иновативни сиситем
занња и вештина-Знање

2.003.333

По годинама: 
2015-2.003.333

Набавка компјутерског софтвера у циљу 
реализације програмске активности ИПА 
Пројека Иновативни сиситем за унапређење 
занња и вештина-Знање свима.

5151111.103.383 1.103.383

5151111.600.000 1.600.000

515111333.333 400.000

515111-1.400.000 -1.400.000

515111366.617 366.617

2.1.8 11
2015

12
2015

39.2. ЗЈН-2012 11
2015

Висина планираних средстава и истраживање тржишта је определила поступак.
У случају немогућности или кашњења набавке административног материјала за реализацију програмске активности Службе, неопходна је набавка 
административног материјала.
Истраживањем тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности Службе за реализацију програма развоја АП Војводине је неопходна 
набавка кадминистративног материјала.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ДОДАТ
Образложење: Ребалансом буџета и финансијским планом за 2015.годину су планирана укупна средства за набавку административног материјала од 90.000,00 динара са ПДВ-ом, 
односно 75.000,00 динара без ПДВ-а.Средства су планирана за набавку административног материјала у случају да Управа за заједничке послове није у могућности да исти набави.

Ребалансом су планирана
набавку административног
износу од 90.000,00 динара
75.000,00 динара без ПДВ

75.000

По годинама: 
2015-75.000

Ребалансом су планирана  средстава за 
набавку административног материјала у 
износу од 90.000,00 динара, односно 
75.000,00 динара без ПДВ-а.

42611175.000 90.000

услуге 12.584.322услуге 12.584.322
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2.2.1 5
2015

5
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Поступак је утврђен на основу висине планираних средстава у Финансијском плану Службе за 2015.годину
Релизација програмске активности Администрација, стручна и техничка подршка-1008 у оквиру Програма 1504 Подстицаји развоју привреде.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга мобилне телефоније
програмских активности
20.833

По годинама: 
2015-20.833

Услуга мобилне телефоније за реализацију 
програмских активности Службе.

42141420.833 25.000

2.2.2 6
2015

7
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Висина планираних средстава за наведену намену је мања од 400.000,00 динара у Финансисјком плану те се на одређивање поступка набавке 
примењују одредбе члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Реализација програмских активности Службе.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: Реализација програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Радио телевизијска претплата
реализацију програмских
за реализацију програма
Војводине за 2015.годину

13.163

По годинама: 
2015-13.163

Радио телевизијска претплата за 
реализацију програмских активности Службе 
за реализацију програма развоја Ап 
Војводине за 2015.годину.

42191913.163 15.795

2.2.3 2
2015

3
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

У Финансисјком плану Службе за 2015.годину је планиран износ средстава за наведене намене од 40.000,00 динара што се односи на поштовање 
одредаба члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Реализација програмских активности Службе.
Процењена вредност услуге је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: Реализација програмских активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Трошкови превоза на службеном
земљи ( авион, аутобус
40.000

По годинама: 
2015-33.333

Трошкови превоза на службеном путу у 
земљи ( авион, аутобус, воз и сл.).

42212133.333 40.000

2.2.4 3
2015

4
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Поступак из плана је одабран на основу планираног износа за наведену намену у Финансијском плану Службе за 2015.годину.За наведену намену 
смештаја на службеном путу је планиран износ средстава од 300.000,00 динара са ПДв-ом што указује на примену одредаба члана 39. став 2. 
Закона о јавним набавкама.
набавка за смештај на службеном путу у 2015.години треба да се врши у циљу реалицаије програмске активности Службе за реализацију програма 
развоја Ап Војводине за 2015.годину.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: Реализација програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Смештај на службеном
циљу реализације програмских
Службе за реализацију
Војводине.

250.000

По годинама: 
2015-250.000

Смештај на службеном путу у 2015.години у 
циљу реализације програмских активности 
Службе за реализацију програма развоја Ап 
Војводине.

422131250.000 300.000
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2.2.5 3
2015

4
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

У финансијском плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину је планиран износ средстава од 382.000,00 динара за 
компјутерске услуге у 2015.години а што указује на поштовање одредби члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Набавка компјутерских услуга се врши у циљу реализације програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка.
Процењена вреност компјутерских услуга је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: Компјутерске услуге су неопходне за реализацију програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка 
подршка.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Компјутерске услуге за
web sajta у циљу реализације
активности 1008 -Администрација
техничка подршка.

318.333

По годинама: 
2015-318.333

Компјутерске услуге за израду и одржавање 
web sajta у циљу реализације програмске 
активности 1008 -Администрација, стручна и 
техничка подршка.

423291318.333 382.000

2.2.6 11
2015

12
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Висина планираних средстава у Финансијском плану Службе за 2015.годину за Услугу образовања и усавршавања запослених је 170.000,00 
динара са ПДВ-м, што је мање од 400.000,00 динара и што указује на поштовање одредаба члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
У циљу континуиране едукације запослених, постоји потреба за набавком услуге образовања и усавршавања запослених у Служби за реализацију 
програма развоја Ап Војводине.
Процењена вредност услуге образовања и усавршавања запослених у Служби за реализацију програма развоја Ап Војводине је утврђена на 
основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: Услуга образовања и усавршавања запослених је неопхода за реализацију програмске активности 1008-Адмистрација, 
стручна и техничка подршка.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: измена плана услед ребаланса буџета.

Услуга образовања и усавршавања
запослених у Служби за
програма развоја Аутономне
Војводине за 2015.годину

141.000

По годинама: 
2015-141.000

Услуга образовања и усавршавања 
запослених у Служби за реализацију 
програма развоја Аутономне покрајине 
Војводине за 2015.годину.

42331175.000 90.000

42331166.000 80.000

2.2.7 2
2015

3
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Висина планираних средстава за котизације за семинаре у 2015.години је у Финансијском плану Службе за реализацију програма развоја Ап 
Војводине, планирана у укупном износу-са ПДВ-ом, од 300.000,00 динара, што указује на поштовање одредби члана 39. став 2. Закона о јавним 
набавкама.
За одржавање континуране едукације заполсених у Служби за реализацију програма развоја Ап Војводине неопходан је одлазак на семинаре.
Процењена вредност котизације за семинаре је утврђена истраживањем тржишта.
Образложење основаности: У циљу непрекидне едукације запослених у Служби за реализацију програма развоја АпВ је неопходно учешће на 
семинарима.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Котизација за семинаре
усавршавање запослених
реализацију програма развоја
покрајине Војводине за

250.000

По годинама: 
2015-250.000

Котизација за семинаре за стручно 
усавршавање запослених у Служби за 
реализацију програма развоја Аутономне 
покрајине Војводине за 2015.годину.

423321250.000 300.000
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2.2.8 4
2015

5
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Пошто је у Финансијском плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину планиран износ за остале опште услуге у 
висини од 100.000,00 динара, указује на поштовање одредаба члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Реализација програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка захтева и услуге штампања материјала.
Процењена вредност осталих услуга штампања је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмске активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину су 
неопходне услуге штампања.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Остале услуге штампања
реализације програмске
Администрација,стручна

83.333

По годинама: 
2015-83.333

Остале услуге штампања у циљу 
реализације програмске активности 1008-
Администрација,стручна и техничка подршка.

42341983.333 100.000

2.2.9 3
2015

4
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Висина планираних средстава у Финансијском плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину за информисање 
јавности је 200.000,00 динара са ПДВ-ом тако да указује на поштовање одредаба члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Реализације програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка је неопходно 
обавештавати јавност о постигнутим резултатима.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 123-404-23/2015-01; усвојена: 21.7.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Због ребаланса буџета за 2015.годину.

Услуга информисања јавности
реализације програмских
за реализацију програма
Војводине.

35.055

По годинама: 
2015-35.055

Услуга информисања јавности у циљу 
реализације програмских активности Службе 
за реализацију програма развоја Ап 
Војводине.

423421166.666 200.000

423421-131.611 -157.934

2.2.10 5
2015

6
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

На основу висине планираних средстава ( 80.000,00 динара за објављивање тендера и информативних огласа) у Финансисјком плану Службе за 
реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину је одређена примена члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Набавка је неопходна у циљу реализације програмских активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине.
Процењена вредност набавке услуге објављивања тендера и информативних огласа је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка је неопходно 
спроводити поступак набавке и вршити објаву тендера и информативних огласа.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга објављивања тендера
информативних огласа
66.666

По годинама: 
2015-66.666

Услуга објављивања тендера и 
информативних огласа.

42343266.666 80.000

2.2.11 3
2015

4
2015

7.1.12) ЗЈН-2012 12
2015

Одредбама члана 7. став 1. тачка 12. Закона о јавним набавкама је прописано да се на ангажовање по основу привремено-повремених послова не 
примењују одредбе Закона о јавним набавкама.
Реализација програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину, 
потребно је ангажовање лица по основу привремено повремених послова.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Уговорно ангажовање лица
односа за привремено
2015.години.

1.026.248

По годинама: 
2015-1.026.248

Уговорно ангажовање лица ван радног 
односа за привремено повремене послове у 
2015.години.

4235991.026.248 1.026.248
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2.2.12 3
2015

4
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

У финансијском плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину за Административне услуге је планиран износ од 
371.000,00 динара што указује на поштовање одредаба члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Преводилачке услуге су неопходне да би се реализовала програмска активнос 1008-Администрација, стручна и техничка подршка.
Процењена вредност за преводилачке услуге је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: Реализација програмске активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Преводилачке услуге у
програмске активности
Администрација, стручна
подршка.

312.500

По годинама: 
2015-312.500

Преводилачке услуге у циљу реализације 
програмске активности 1008-
Администрација, стручна и техничка 
подршка.

423111312.500 375.000

2.2.13 2
2015

2
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Сходно висини планираних средстава у Финансијском плану Службе за 2015.годину, опредељено је поштовање одредаба члана 39. став 2. Закона 
о јавним набавкама.
У циљу реализације програмских активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка, неопходне су услуге менаџментског консалтинга у 
2015.години.
Процењена вредност услуге менаџментског консалтинга је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности 1008-Администрација, стручна и техничка подршка неопходне су услуге 
менаџментског консалтинга и друге везане услуге.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге менаџментског консалтинга
везане услуге у циљу реализације
програмских активности
реализацију програма развоја
за 2015.годину.

228.126

По годинама: 
2015-228.126

Услуге менаџментског консалтинга и друге 
везане услуге у циљу реализације 
програмских активности Службе за 
реализацију програма развоја Ап Војводине 
за 2015.годину.

423599228.126 273.752

2.2.14 3
2015

4
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

У Финансијском плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине је планирано за штампу промотивног материјала 250.000,00 динара 
што указује на поштовање одредаба члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
У циљу реализације програмске активности Администрација,стручна и техничка подршка 1008, потребна је штампа промотивног материјала.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности Службе за реализцију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину је 
неопходно штампање промотивног материјала.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга штампања роковника
промотивног материјала
програмских активности
реализацију програма развоја
за 2015.годину.

208.333

По годинама: 
2015-208.333

Услуга штампања роковника и осталог 
промотивног материјала у циљу реализације 
програмских активности Службе за 
реализацију програма развоја Ап Војводине 
за 2015.годину.

423712208.333 250.000
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2.2.15 2
2015

2
2015

7.1.2)1)) ЗЈН-
2012 

6
2015

Поступак набавке преводилачке услуге за реализацију програмске активности ИПА Пројекта се врши по процедурама Праг 2012.
У циљу реализације ИПА Пројекта "Знање свима" је неопходно имати преводиоца.
Процењена вредност услуге превођења је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмске активности Пројекта 4013 -ИПА Пројекат "Иновативни систем за унапређење за 
унапређење занња и вештина-Знање свима".; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета је смањен износ за преводилачке услуге за 100.000,00 динара.

Услуга превођења у циљу
програмске активности
Пројекат "Иновативни систем
знања и вештина-знање

276.000

По годинама: 
2015-276.000

Услуга превођења у циљу реализације 
програмске активности Пројекта 4013-ИПА 
Пројекат "Иновативни систем за унапређење 
знања и вештина-знање свима".

423111702 702

423111190.000 190.000

423111185.298 185.298

423111-100.000 -100.000

2.2.16 5
2015

6
2015

7.1.2)1)) ЗЈН-
2012 

12
2015

С обзиром да су у питању донаторска средстава, набавке се врше по процедурама ПРАГ 2012.
Набавка компјутерских услуга је неопходна за реализацију прграмских активности ИПА Пројекта Иновативни систем за унапређење знања и 
вештина-Знање свима"
Анализом тржишта је утврђена процењена вредност компјутерских услуга.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности ИПА Пројекта Иновативни систем за унапређење знања и вештина -
Знање свима, неопходне су компјутерске услуге како би се одржавао сај и ажурирали подаци.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка компјутерске услуге
 ажурирање података  на
4013-ИПА Пројекат "Иновативни
унапређење занња и вештина

50.000

По годинама: 
2015-50.000

Набавка компјутерске услуге за одржавање и
 ажурирање података  на сајту Пројекта 
4013-ИПА Пројекат "Иновативни систем за 
унапређење занња и вештина Знање свима".

42329150.000 50.000

2.2.17 3
2015

4
2015

39.2. ЗЈН-2012 5
2015

Пошто је у Финансисјком плану Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину, плнирано укупно са ПДВ-ом, 450.000,00 
динара из извора 01 00-приходи из буџета за Услуге информисања за реализацију ИПА Пројекта, потребно је применити одредбе члана 39. став 2. 
Закона о јавним набавкама.Ребалансом буџета је смањен наведени износ планираних средстава те износи 230.000,00 динара са ПДВ-ом.
У циљу доступности информација широким народним масама, неопходно је информисати јавност о постигнтим резултатима и даљим смерницама 
ИПА Пројекта.
Процењена вредност услуге информисања јавности је утврђена истраживањем тржишта.
Образложење основаности: У циљу информисања јавности путем објављивања огласа у новинама о реализацији програмских активности ИПА 
Пројета "Знање свима", неопходно је извршити одабир истих.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета је извршено смањење средства за наведене намене, тако да је висина планираних средстава из извора 01 00 приходи из буџета 230.000,00 динара.

Информисање јавности
огласа у новинама о програмским
кативностима ИПА Пројекта
сиситем за унапређење
Знање свима".

191.666

По годинама: 
2015-191.666

Информисање јавности путем објављивања 
огласа у новинама о програмским 
кативностима ИПА Пројекта "Иновативни 
сиситем за унапређење знања и вештина -
Знање свима".

423421375.000 450.000

423421-183.334 -220.000
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2.2.18 3
2015

4
2015

7.1.2)1)) ЗЈН-
2012 

6
2015

Поступак набавке се спроводи по процедурама ПРАГ 2012 јер се реализује ИПА Пројекат Иновативни систем за унапређење знања и вештина-
Знање свима из средстава донација
Основни задатак ИПА Пројекта је обука 290 незпослених лица, што је и завршено и стварање могућности за учење путем система учења на 
даљину.Јавност мора бити упозната са могућностима учења путем система учења на дљину, те је у служби истог неопходно информисати 
незапослена лица, јавност о постојању наведене могућности као и о свим постигнутим резултатима Пројекта.
Процењена вредност услуге информисања јавности је утврђена истраживањем тржишта.
Образложење основаности: У циљу информисања јавности о програмским активностима ИПА Пројекта "Знање свима" потребно је информисати 
јавност кроз разне медије о постигнутим резултатима и могућности учења на даљину.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета је смањена висина планираних средстава за наведене намене и то за 900.000,00 динара из извора 56 00.

Услуге информисања јавности
реализације програмских
Пројекта 4013-ИПА Пројекат
систем за унапређење
Знање свима".

550.000

По годинама: 
2015-550.000

Услуге информисања јавности у циљу 
реализације програмских активности 
Пројекта 4013-ИПА Пројекат "Иновативни 
систем за унапређење знања и вештина-
Знање свима".

423421450.000 450.000

4234211.000.000 1.000.000

423421-900.000 -900.000

2.2.19 5
2015

6
2015

7.1.2)1)) ЗЈН-
2012 

12
2015

Пошто се остале стручне услуге финансирају из донаторских средстава на поступак набавке се примењују процедуре ПРАГ 2012.
Остале стручне услуге су неопходне за реализацију програмских активности ИПА Пројекта Иновативни систрм за унапређење знања и вештина-
Знање свима.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности ИПА Пројекта "Иновативни систем за унапређење знања и вештина-
Знање свима, неопходно је реализовати стручне услуге.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 123-404-23/2015-01; усвојена: 21.7.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Усвојен ребаланс буџета за 2015.годину

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Ребалансом буџета је смањен износ за 6.346.425,60 динара из извора 56 00 финансијска помоћ ЕУ.

Остале стручне услуге
програмских активности
"Иновативни систем за
вештина-Знање свима

7.481.658

По годинама: 
2015-7.481.658

Остале стручне услуге за реализацију 
програмских активности ИПА Пројекта 
"Иновативни систем за унапређење знања и 
вештина-Знање свима"

4235997.055.476 7.055.476

4235996.446.426 6.446.426

423599326.182 326.182

423599-6.346.426 -6.346.426

2.2.20 9
2015

10
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

На основу висине планираних средстава у Финансисјком плану Службе на набавку организовања обука је потребно примени одредбе члана 39. 
став 2 Закона о јавним набавкама.
У циљу реализације програмске активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине у 2015.години је неопходно извршити набавку 
услуге образовања.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмске активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине за 2015.годину.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга организовања обуке
реализације програмских
за реализацију програма
Војводине.

383.333

По годинама: 
2015-383.333

Услуга организовања обуке у циљу 
реализације програмских активности Службе 
за реализацију програма развоја Ап 
Војводине.

423599383.333 460.000
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Место и датум:

М.П.

Дијана Бенка Росић

Овлашћено лице:

Милана Исаков

Одговорно лице:

_______________________________

2.2.21 5
2015

6
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Пошто је у финансијском плану Службе за 2015.годину, планиран износ за рачунарске услуге у висини од 340.000,00 динара, на набавку се 
примењују одредбе члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Рачунарске услуге су неопходне за редовно функционисање Службе.
Процењена вредност рачунарских услуга је утврђена на основу истраживања тржишта.
Образложење основаности: У циљу реализације програмских активности Службе за реализацију програма развоја Ап Војводине је неопходна 
набавка рачунарских и других везаних услуга.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Рачунарске и друге везане
реализације програмске
за реализацију програма
Војводине за 2015.годину

283.333

По годинама: 
2015-283.333

Рачунарске и друге везане услуге у циљу 
реализације програмске активности Службе 
за реализацију програма развоја Ап 
Војводине за 2015.годину.

423599283.333 340.000

2.2.22 11
2015

12
2015

39.2. ЗЈН-2012 12
2015

Анализом тржишта и испитивањем јавног мнења је утврђена процењена вредност за организацију радионица у циљу едукација а ради реализације 
програмских активности Службе.
У циљу реализације програмских активности Службе неопходно је организовати радионице у циљу едукације.
Процењена вредност је утврђена анализом тржишта.
Образложење основаности: Ребалансом буџета за 2015.годину, смањена је висина планираних средстава за наведену услугу организације 
радионице те се не спроводи поступак јавне набавке мале вредности али је у циљу реализације програмских активности Службе неопходно 
реализовати и организовати радионице.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015; поступак: ДОДАТ
Образложење: Висина планираних средстава за услугу орагнизације радионице је 449.690,64 динара, без ПДВ-а је 374.742,20 динара-процењена вредност, што значи да се због 
ребалансом утврђеног смањења средстава (-80.000,00 динара) за наведену намену не спроводи поступак јавне набавке мале вредности.

Услуга организације радионице
реализације програмских
за реализацију програма
Војводине за 2015.годину

374.742

По годинама: 
2015-374.472

Услуга организације радионице у циљу 
реализације програмских активности Службе 
за реализацију програма развоја АП 
Војводине за 2015.годину.

423911374.742 449.690

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 123-404-23/2015-01; усвојена: 21.7.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.01.2015
Смањена су средства из извора 15 00 а из извора 01 00 је извршена унутрашња прерасподела средстава ребалансом буџета за 2015.годину.

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2015; план: План набавки Службе за 2015 од 28.1.2015
Измена плана услед ребаланса буџета.
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