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Број:     2876/19 

Датум:  30.09.2019. године 

 

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), 

Правилника о форми и садржини Плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Службени гласник Републике 

Србије“, број 29/2013), Статута Државног универзитета у Новом Пазару и Финансијског плана за 2019. годину, Ректор  

Државног универзитета у Новом Пазару,  донео је : 

 

О Д Л У К У 
о промени плана јавних набавки за 2019 годину 

 

Усваја се друга измена и допуна плана јавних набавки у III (трећем) кварталу 2019. године уз образложење: 

 

1. У плану јавних набавки, у категорији ДОБРА, „Опремање наставничких кабинета и сала за одржавање 

наставе ДУНП“,  се брише из Плана набавки за 2019 годину. 

 

Разлог и оправданост: Обзиром да се нису испунили сви неопходни услови за реализацију набавке у 

планираном кварталу иста се брише из Плана набавки за 2019 годину. 

 

 

2. Саставни део ове Одуке је табеларни приказ Плана јавних набавки ДУНП за 2019 годину, са усвојеном 

изменом. Табеларним приказом обухваћена је измена (брисање набавке) под редним бројем 6.   

      

3. Измену Плана јавних набавки за 2019 годину, објавити на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од 

дана доношења. 

 

                        Ректор 

 

                   Проф. др Миладин Костић  
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IZMENE I DOPUNE 

PLANA JAVNIH NABAVKI I NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE  

U II (DRUGOM) KVARTALU 2019. GODINE 

TABELA 1 
Plan javnih nabavki za 2019. godinu 

Redni 

broj 

Predmet  

nabavke 

Podaci o apropriaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu za plaćanje 

Konto 

 

Vrsta postupka 

Okviran datum 

pokretanja 

postupka 

Okviran datum 

zaključenja 

ugovora 

Okviran datum 

izvršenja ugovora 

DOBRA 

  

 

1. 

Nabavka  pogonskog 

goriva –dizel (Ekto 

dizel) 

 

9.000 litara 

  

426412- Pogonsko gorivo (dizel) 

Javna nabavka 

male vrednosti  
15.01.2019 10.02.2019 

U toku 2019-

2020 godine 

 

Razlog i opravdanost    

nabavke; način    

utvrđivanja procenjene    

vrednosti 

Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti Univerziteta propisanih zakonom. Procenjena količina je izvršena 

na osnovu analize potrošnje goriva u prethodne 2 godine. Procena vrednosti je utvrđena uvidom u aktuelne cene različitih 

ponuđača preko interneta, računajući i procenu porasta cena na tržištu naftnih derivata. 

 

 

2. 

Nabavka kancelarijskog  

materijala 426111- Kanacelarijski materijal 
Javna nabavka 

male vrednosti 
01.02.2019 25.02.2019 

U toku 2019 

godine 

Razlog i opravdanost    

nabavke; način    

utvrđivanja procenjene    

vrednosti 

Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti Univerziteta propisanih zakonom. Procenjena količina je izvršena 

na osnovu analize potrošnje u prethodne 2 godine. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu analize cena iz prethodne 

2 godine, kao i uvidom u aktuelne cene različitih ponuđača preko interneta, računajući i procenu porasta cena na tržištu. 

 

 

 

3. 

Nabavka materijala za 

održavanje higijene 426811 - Materijali za održavanje higijene 
Javna nabavka 

male vrednosti 
15.02.2019 10.03.2019 

U toku 2019 

godine 

Razlog i opravdanost    

nabavke; način    

utvrđivanja procenjene    

Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti Univerziteta propisanih zakonom. Procenjena količina je izvršena 

na osnovu analize potrošnje u prethodne 2 godine. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu analize cena iz prethodne 

2 godine, kao i uvidom u aktuelne cene različitih ponuđača preko interneta, računajući i procenu porasta cena na tržištu. 
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vrednosti 

 

 

 

4. 

Nabavka električne 

energije 421211- Električna energija 
Javna nabavka 

male vrednosti 
20.05.2019 10.06.2019 

U toku 2019-

2020 godine 

Razlog i opravdanost    

nabavke; način    

utvrđivanja procenjene    

vrednosti 

 

Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti Univerziteta propisanih zakonom. Procenjena količina je izvršena 
na osnovu analize potrošnje električne energije u prethodne 2 godine. Procena vrednosti je utvrđena na osnovu analize 
aktuelnih cena različitih trgovaca električnom energijom preko interneta, računajući i procenu porasta cena na tržištu. 

 

 

 

5. 

Obrisan postupak uz 

obrazloženje 
- - - - - - 

- - 

 

 

6. 

Obrisan postupak uz 

obrazloženje 
- - - - - 

 

- - 

 

 

 

6a 

Nabavka putničkog 

vozila - staro za novo 512111-Automobili 
Javna nabavka 

male vrednosti 
05.09.2019 25.09.2019 

Septembar 

2019 godine 

Razlog i opravdanost    

nabavke; način    

utvrđivanja procenjene    

vrednosti 

Nabavka se sprovodi zbog dotrajalosti postojećeg putničkog vozila a radi obezbeđivanja sigurnosti u izvršavanju redovnih 
aktivnosti uprave Univerziteta propisanih zakonom. Procenjena vrednost nabavke izvršena je na osnovu razlike 
procenjene vrednosti vozila koje se menja u odnosu na procenjenu vrednost vozila koje se nabavlja. 

  

 

 

 

Nabavka lož ulja ekstra 

lako EL 

100.000 litara 

 

421224- Lož ulje EL 

 

 

Javna nabavka 

u otvorenom 

postupku 

01.10.2019 15.11.2019 
U toku 2019-

2020 godine 
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7. 

 

Razlog i opravdanost    

nabavke; način    

utvrđivanja procenjene    

vrednosti 

 

Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti Univerziteta propisanih zakonom. Procenjena količina je izvršena 

na osnovu analize potrošnje lož ulja ekstra lako Evro EL u prethodne 2 godine. Procena vrednosti je utvrđena uvidom u 

aktuelne cene različitih ponuđača preko interneta, računajući i procenu porasta cena na tržištu naftnih derivata. 

 

 

RADOVI 

 

 

 

8. 

Radovi na sanaciji 

krovnog pokrivača i 

kupola DUNP 
511323-Kapitalno održavanje 

Javna nabavka 

u otvorenom 

postupku 

01.05.2019 25.06.2019 
Jun 2019 

godine 

Razlog i opravdanost    

nabavke; način    

utvrđivanja procenjene    

vrednosti 

 

Nabavka se sprovodi zbog sanacije dotrajalih delova krovnog pokrivača i kupola Državnog univerziteta u Novom 

Pazaru.Procenjena vrednost utvrđena na osnovu analize cena na tržištu. 

                      Služba za javne nabavke DUNP 
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TABELA 2 
Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje 

Redni 

broj 

Predmet  

nabavke 

Konto 

 

Odredba Zakona na 

osnovu koje se ne 

promenjuje na 

nabavku 

Okviran datum 

pokretanja 

postupka 

Okviran datum 

zaključenja 

ugovora 

Okviran datum 

izvršenja ugovora 

DOBRA 

 

9. 

Nabavka materijala 

za održavanje 

objekta DUNP 425119- Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje 

zgrade 

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje 

20.01.2019 05.02.2019 

 

Februar 2019 

godine 

 

 

 

10. 

Nabavka električne 

i elektronske 

opreme  425212-Popravka električne i elektronske opreme  

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje 

30.01.2019 15.02.2019 

 

Februar 2019 

godine 

 

 

 

 

11. 

Nabavka opreme za 

vežbe iz 

rehabilitacije - 

aparat za 

presoterapiju 

(limfnu drenažu) 

 

 

512511 – Medicinska oprema 

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje 

15.03.2019 30.03.2019 
Mart 2019 

godine 

 

12. 

Nabavka potrošnog 

laboratorijskog 

materijala za vežbe 

iz Hemije 

 

 

426721- Materijal za laboratorijske vežbe 

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje 

20.08.2019 05.09.2019 
Septembar 

2019 godine 

 

 

13. 

Nabavka 

Cirkulacionog 

kupatila 

(thermostat) za 

vežbe iz Hemije 

 

 

512521- Laboratorijska oprema 

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje 

01.09.2019 15.09.2019 
Septembar 

2019 godine 



ДРЖАВНИ   УНИВЕРЗИТЕТ                                        DRŽAVNI  UNIVERZITET                                                                          

У   Н О В О М   П А З А Р У                                           U   N O V O M   PAZARU 

 

6 

 

 

 

14. 

Nabavka kabineta 

sa vertikalnim 

protokom za 

zaštitu uzorka na 

studijskom 

programu 

Biologija 

512521- Laboratorijska oprema 

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje 

10.09.2019 25.09.2019 
Septembar 

2019 godine 

 

 

15. 

 

Nabavka sportske 

opreme i rekvizita 512641- Oprema  za sport 

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje  15.10.2019 30.10.2019 

 

Oktobar 2019 

godine 

 

 

16. Nabavka opreme 

za čišćenje 

podova 
426913- Alat i inventar 

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje  

01.11.2019 15.11.2019 
Novembar 

2019 godine 

 RADOVI 

- - - - - - - - - - 

USLUGE 

17. 

Usluge štampe 

informatora i 

materijala za upis 

studenata 

 

423419-Usluge štampanja 

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje  

01.04.2019 15.04.2019 

 

 

 

April 2019 

18. 

Osiguranje imovine, 

zaposlenih i 

studenata 

 

421519-Osiguranje 

Javna nabavka 

na koju se zakon 

ne primenjuje  

15.04.2019 10.05.2019 

 

 

U toku 2019-

2020 godine 

        

 

 

                      Služba za javne nabavke DUNP 

            


