
Konto Опис предмета набавке

Вредност 

планираних 

финансијских 

средстава за 

201 8.са ПДВ-ом

Преузете 

обавезе по 

уговорима из 

2017. са ПДВ-ом 

( и ранијих 

година)

Планирана 

вредност 

набавке у 2018.

Обвезник 

ПДВ-а 

да/не

Oквирни 

месец 

покретања 

поступка 

набавке

Основ 

изузећа
ОРН Напомена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

413100 Накнаде у натури

413139 Поклони за децу запослених - новогодишњи 150,000.00 да

413151 Превоз на посао и са посла (маркица) - градски
3,500,000.00 да 02.2018.

7.1.1)
Централизована

413151 Превоз на посао и са посла - међуградски 250,000.00 да/не

414100 исплата накнада за запослене,отпремнине,помоћ

414100

накнаде за време одсуства с посла-на терет 

фондова
500,000.00

414300 отпренине - одлазак у пензију,отпуштање с посла
1,000,000.00 не

414300

помоћ:смрт запосленог или члана уже породице, 

помоћ ученицима
200,000.00

414400 помоћ у лечењу запослених и друге помоћи 400,000.00

415100 накнаде трошкова за запослене у новцу

416100

награде запосленима:јубиларне награде и остали 

расходи
2,500,000.00 не

421000 Стални трошкови

421211 Електрична енергија 1,500,000.00 64,624.00

421225 Централно грејање 10,678,037.00 678,037.00 7.1.1)

421311 Услуге водовода и канализације 817,000.00 17,007.00 7.1.1)

421321 Дератизација, дезинфекција и дезинсекција 100,000.00 7.1.1) ?

421323 Услуга заштите имовине - Заштита од пожара 100,000.00

421323

услуге заштите имовине-одржавања видео 

надзора
600,000.00

421324

Услуге уклањања и одлагања отпада - Градска 

чистоћа
900,000.00 53,995.00

7.1.1)

421325 Услуге чишћења-полирање подних површина 100,000.00

421390 доприноси-коришћење вода, градски доприноси
110,000.00 не
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421411 Услуга коришћења фиксне телефоније 200,000.00 4,490.00

421412 Услуга коришћења интернета 206,360.00 6,360.00 да 01.2018.

421414 Услуга коришћења мобилне телефоније 200,000.00 10,486.00 да  

421420 Поштанске услуге 200,000.00  7.1.1)

421500 Осигурање не

421510 Осигурање имовине-рачунарске опреме, 100,000.00 не 02.2018. Централизована?-плаћа се из средстава Школе

421520 Осигурање запослених  265,348.00 15,348.00 не

421610 Закуп нестамбеног простора - фискултурна сала
2,800,000.00 208,080.00 да 01.2018.

7.1.15)

421620 Закуп опреме за образовање 100,000.00

422111

Трошкови дневница за службеном путу у земљи, 

екскурзије
800,000.00

422121 Трошкови превоза на службеном путу у земљи
100,000.00

422131 Трошкови смештаја на службеном путу 100,000.00

422211

Трошкови дневница службених путовања у 

иностранство за екскурзије
1,000,000.00

422221

Трошкови превоза на службеном путу у 

иностранству
450,000.00

422231

Трошкови смештаја на службеном путу у 

иностранству
450,000.00

422290 Остале услуге службеног пута у иностранству

422300

Трошкови путовања у оквиру редовног рада-такси 

услуге-изненадни састанци
60,000.00

422400

Превоз ученика , такмичења...републичка и 

остала
300,000.00

422900 Остали трошкови транспорта-изложбе, сајмови...
400,000.00

423100

Радно ангажовање по основу уговора ван радног 

односа (Уговор о делу за одржавање сајта Школе 

…) 

75,000.00 7.1.12.

423191

Услуге стручне помоћи у пословима јавних 

набавки
212,500.00 12,500.00 79418000

423191

Остале адм. услуге (фотокопирање, коричење и 

сл.)
200,000.00

423200 компјутерске услуге

423211 Услуге за израду софтвера 300,000.00

423212 Услуге за одржавање софтвера 600,000.00 да

423221 Услуге одржавања рачунара 600,000.00 да

423300 услуге образовања и усавршавања запослених 



423310 Услуге образовања и усавршавања запослених
300,000.00

423320 котизације-семинари,саветовања 600,000.00 02.2018.

423390

друге услуге образовања и усавршавања 

запослених-стручни испити...
200,000.00 02.2018.

7.1.1)

423400 услуге информисања

423410 услуге штампања монографије школе и остало
600,000.00

7.1.1)

423430 услуге рекламе и пропаганде-тендери, огласи...
600,000.00

423520 Адвокатске услуге 200,000.00 7.1.14)

423530 Остале правне услуге (навести предмет набавке!) ?

423610 хемијско чишћење тапацираних средстава... 120,000.00

423620 Угоститељске   услуге 120,000.00

423700 репрезентација

423710 Репрезентација 300,000.00

423712

Поклони  - награде-књиге за ученике,поклон 

пензионерима, пословним субјектима (навести 

предмет набавке!)

450,000.00

423900 остале опште услуге

423911

Екскурзије, излети и настава у природи - остале 

опште услуге (родитељски динар)
10,971,000.00 971,307.00

423911

Осигурање ученика - остале опште услуге 

(родитељски динар) 
150,000.00 не

423911

Услуге обезбеђења - остале опште  услуге 

(родитељски динар) 
600,000.00 да

424000 специјализоване услуге

424210

услуге образовања-Услуге по уговору о извођењу 

наставе-на терет министарства просвете

200,000.00

424211

Услуге образовања (навести предмет набавке!)-

Уговори за моделе ван радног односа
600,000.00 не

уговор о 

повременим и 

привременим 

пословима, 

нето+порез+допри

носи

424220

услуге културе-позоришне представе за децу 

запослених и ученике
100,000.00

424230 услуге спорта-ски пас и сл 100,000.00

424300 медицинске услуге

424310 Санитарни прегледи - здравствене услуге 150,000.00 7.1.1)



424340 Лабораторијске услуге-санитарни лаборат прегл
60,000.00

424900 остале специјализоване услуге

424911

Озвучење, расвета и остале услуге за приредбе и 

изложбе
600,000.00

424911 услуге-матурски радови, макете... 200,000.00

424911

координација извођења радова на објекту 

школске зграде
600,000.00 60,000.00

424911

Обавезе по Закону о безбедности и здравља на 

раду, услуге израде неопходне документације

600,000.00

425100 текуће поправке и одржавање зграде

425111 Услуге одржавања - Зидарски радови 600,000.00

425111 Материјал за извођење зидарских радова 500,000.00 02.2018.

425112 Услуге одржавања - Столарски радови 600,000.00 02.2018.

425112 Материјал за извођење столарских радова 500,000.00 02.2018.

425113 Услуге одржавања - Молерски радови 600,000.00 02.2018.

425113 Материјал за извођење молерских радова 500,000.00 02.2018.

425114 Услуге одржавања - Радови на крову 100,000.00 02.2018.

425115

Услуге одржавања - Радови на водоводу и 

канализацији
500,000.00 02.2018.

425115

Материјал за извођење радова на водоводу и 

канализацији
500,000.00 02.2018.

425116

Услуге одржавања ТТ инсталација - Централно 

грејање
637,389.00 37,389.00 02.2018.

7.1.1.

425116

Материјал за одржавања ТТ инсталација 

(Централно грејање)
200,000.00 02.2018.

425117

Услуге одржавања електричних 

инсталација:испитивање мреже, санација електро 

мреже - обавеза по Закону о заштити од пожара

600,000.00 02.2018.

425117

Материјал за одржавањe електричних 

инсталација
400,000.00 02.2018.

425118

Услуге одржавања - Радови на комуникацијским 

инсталацијама
400,000.00 02.2018.

425118

Материјал за извођење радова на 

комуникацијским инсталацијама
200,000.00 02.2018.

425212

Текуће поправке и одржавање електричне и 

електронске опреме
600,000.00 02.2018.

425221 Текуће поправке и одржавање намештаја 600,000.00 02.2018.

425222

Текуће поправке и одржавање рачунарске 

опреме
600,000.00 02.2018.



425223

Текуће поправке и одржавање опреме за 

комуникацију 
600,000.00 02.2018.

425224

Текуће поправке и одржавање  електронске и 

фотографске опреме
600,000.00

425229

остале поправке и одржавање административне 

опреме
300,000.00 02.2018.

425280

текуће поправке и одржавање опреме за јавну 

безбедност-услуге редовне контроле 

противпожарних инсталација и апарата

250,000.00 02.2018.

425290 Текуће поправке и одржавање моторне опреме
150,000.00

426100 административни мареријал

426111 Канцеларијски материјал 600,000.00 да 02.2018.

426120 Oдећa, обућa и униформе 200,000.00

426190

Остали административни материјал (навести 

предмет набавке!)

426300

материјал за образовање и усавршавање 

запослених

426310 публикације, часописи, гласила 250,000.00 02.2018.

426311 Стручна литература за запослене-ипц, параграф..
300,000.00 да 02.2018.

426320

остали материјал за образовање -стручни 

часописи...(навести предмет набавке!)

426400 материјал за саобраћај

426410 Гориво-бензин,дизел, 100,000.00 02.2018.

426490

остали материјал за превозна средства-уља,, 

мазива, бензин за чишћење
60,000.00

426600 материјали за образовање 

426611

Материјали за образовање (дневници, матичне 

књиге, записници, свеске, нотне свеске, књиге, 

креде...)

400,000.00 да 02.2018.

426611

материјал-глина, моделарски гипс, песак, 

пластелин, камен
350,000.00 02.2018.

426611

дрво за радионицу,даске за иконе, остали 

материјал од дрвета
350,000.00 02.2018.

426611

боје, боје за текстил, разређивачи, хемикалије за 

фотолабораторију, шпиритус, восак, алкохол, 

апотекарски бензин

300,000.00 да 02.2018.

426611

дрвени лењири, шестари, троуглови, угломери, 

пластични прибор и остало
100,000.00 02.2018.

426611

табле линолеума, табле алуминијума,табле 

цинка, лимови, паљена жица
300,000.00 02.2018.

426611

материјал од текстила, тканине, платна, 

газе....драперје - мртва природа...
400,000.00 02.2018.



426611 тонери-црни и у боји 180,000.00 02.2018.

426611

рамови за радове и слике, дрвени и метални, 

блинд рамови,специјални папир, платна
400,000.00 02.2018.

426611 разни материјал за матурске радове 600,000.00

426810 материјал за одржавање хигијене

426811 Хемијска средства за одржавање хигијене 400,000.00 да 02.2018.

426812 Инвентар за одржавање хигијене 100,000.00 02.2018.

426819

Остали материјал за одржавање хигијене 

(навести предмет набавке!)-крпе,убруси, папир....

100,000.00 02.2018.

426910

материјал за посебне намене-мат за наставу и 

пратећи материјали који се не могу сврстати у 

ставку 426611, за изложбе и остало

200,000.00

426911

Потрошни материјал за посебне намене (навести 

предмет набавке!) плоча за дубоку штампу, мале 

касете за одлагање, полице за одлагање мозаика

600,000.00 02.2018.

426912 резервни делови 150,000.00 02.2018.

426913

Алат и инвентар (навести предмет 

набавке!)тестере ,бушилице, брусилице, 

мердевине, грејалице,бојлер

600,000.00 02.2018.

426914 со за путеве 50,000.00

426919

остали материјал за посебне намене-драперје за 

хол школе, драперје, гарнишне
600,000.00 02.2018.

511300

Капитално одржавање објеката за потребе 

образовања

511323 извођење радова на фасади зграде - АГ пројекат
3,000,000.00

511400 пројектно планирање

511450

пројектна документација везано за Пројекат 

радова на фасади школске зграде
600,000.00

512220 Рачунарска опрема

512221 Рачунарска опрема, монитори.... 3,500,000.00

512222 Штампачи 500,000.00

512223 мреже-интернет и осталo 600,000.00

512241 Електронска опрема-фотокопир апарат 400,000.00 02.2018.

512250

опрема за домаћинство и угоститељство- набавка 

два фрижидера 
80,000.00

512300 опрема за пољопривреду-косачица 100,000.00

512611 Опрема за образовање



512611 Екструдер за глину 350,000.00

512611 Меламинске табле 200,000.00 02.2018.

512611 пројектор конзола са платном 300,000.00 02.2018.

512611 електронско звоно са разгласом 150,000.00 02.2018.

512611 клима уређаји 600,000.00 02.2018.

512611 ЦД ПЛЕЈЕР 3 50,000.00 02.2018.

512611 сушара за сита 250,000.00 02.2018.

512611 ормани за одлагање и чување 150,000.00 02.2018.

512611

метални орман за чување докумената трајне 

документације
200,000.00 02.2018.

512611 штафелаји та цртање и сликање 460,000.00 02.2018.

512800 опрема за јавну безбедност-ватрогасна 150,000.00 02.2018.

512800

опрема за јавну безбедност-видео надзор-

доградња
200,000.00

515100 нематеријална имовина

515111 Компјутерски софтвер 180,000.00

515120 набака уметничких пројеката за Галерију 400,000.00

515121 књиге за потребе библиотеке 150,000.00

82,292,637.00 2,139,623.00

Директор

Јелена Медаковић

Укупно:





Централизована?-плаћа се из средстава Школе


