
Преглед планираних јавних набавки за 2016. годину 
Прекршајни суд у Нишу

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки на кои се примењује 
Закон о јавним набавкама

04.02.2016

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

4.868.333

са ПДВ-ом

2016 4.868.333

добра 4.367.500

1.1.1 3
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2016

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности суда прописаних законом
Процена количине је извршена, на основу анализе потрошње из претходне године.
интерни број поступка: 1.1.1; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

канцеларијски материјал: папир, омоти списа
 књиге, остали канцеларијски материјал
2.500.000

1. Канцеларијски материјал2.200.000

2. Остали материјал тонери и рециклажа 
тонера

300.000

По годинама: 
2016-2.500.000

канцеларијски материјал: папир, омоти списа
 књиге, остали канцеларијски материјал
1. Канцеларијски материјал
2. Остали материјал тонери и рециклажа 
тонера

ОРН:
30192000    

426111-П12.200.000 2.640.000
426111-П2300.000 360.000

1.1.2 8
2016

8
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Набавка се спроводи ради редовних активности одељења суда прописаних законом.
Процена количине је извршена на основу анализе потрошње из претходне године. Процена вредности је утврђема на основу анализе цене из 
уговора из претходне године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту
интерни број поступка: 1.1.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије за одељења 
суда
1.200.000

По годинама: 
2016-1.200.000

Набавка електричне енергије за одељења 
суда

ОРН:
09310000    

4212111.200.000 1.440.000

1.1.3 6
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Набавка се спроводи ради побољшања услова рада запослених у суду.
Процењена вредност утврђена је на основу цена на тржишту преко интернета и каталога
интерни број поступка: 1.1.3; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

канцеларијска опрема667.500
1. Набавка канцеларијског намештаја200.000

2. Набавка електронске опреме467.500

По годинама: 
2016-667.500

канцеларијска опрема
1. Набавка канцеларијског намештаја

2. Набавка електронске опреме

ОРН:
30000000    

512241-П1200.000 240.000
512210-П2467.500 561.000

услуге 500.833
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1.2.1 5
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

Набавка се спроводи ради одржавања административне опреме Прекршајног суда у Нишу
Процена количине и вредности је извршена на основу анализе потрошње из претходне године и додељених апропријација за 2016. годину
интерни број поступка: 1.2.1; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање 
административне опреме
500.833

По годинама: 
2016-500.833

Текуће поправке и одржавање 
административне опреме

ОРН:
50300000    

425211500.833 601.000
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