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Измена број: 1 03-Jul-18

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

1,705,501,839

са ПДВ-ом

2018 636,351,840

2019 542,458,333

2020 540,000,000

добра 8,187,498

1.1.1 3
2018

4
2018

отворени 
поступак

12
2018

Набавка се спроводи ради обнављања рачунарске опреме.
Према претходно добијеним тендерским ценама.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке и Одлука о одређивању 
централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити УЗЗПРО у 2018 ( "Службени гласник РС" 57/17); 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Рачунарска опрема- хардвер3,200,000
1. Радне станице ТИП 32,300,000

2. Уређаји за штампање ТИП 3 (црно-бели А4
 штампач са могућношћу дуплекс штампе)

210,000

3. Уређаји за штампање ТИП 7 (мрежна црно 
бела мултифункционална машина)

120,000

4. Преносни лаптоп уређаји ТИП 2570,000

По годинама: 
2018-3,200,000

Рачунарска опрема- хардвер
1. Радне станице ТИП 3

2. Уређаји за штампање ТИП 3 (црно-бели 
А4 штампач са могућношћу дуплекс штампе)

3. Уређаји за штампање ТИП 7 (мрежна 
црно бела мултифункционална машина)
4. Преносни лаптоп уређаји ТИП 2

ОРН:
30230000    

5122213,200,000 3,840,000

1.1.2 8
2018

9
2018

отворени 
поступак

12
2018

Набавка се врши ради осигурања података и проширења капацитета мреже Наручиоца.
На основу добијених цена УЗЗПРО-а.

тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сервер800,000

По годинама: 
2018-800,000

Сервер

ОРН:
48820000    

512221800,000 960,000

Страна 1 од 13Датум штампе: 09-Jul-18



1.1.3 5
2017

3
2018

отворени 
поступак

2
2019

ЦЈН 8/2017 УЗЗПРО
Потрошни материјал је неопходан за рад свих организационих јединица Наручиоца.
На основу добијених тендерских цена.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Тонери за штампаче и друге уређаје за 
штампање
729,166

По годинама: 
2018-729,166

Тонери за штампаче и друге уређаје за 
штампање

ОРН:
30125110    

426111729,166 875,000

1.1.4 3
2017

3
2018

отворени 
поступак

3
2019

ЦЈН 4/2017 УЗЗПРО
Потрошни материјал је неопходна за рад свих организационих јединица Наручиоца.
На основу добијених тендерских цена.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал666,666

По годинама: 
2018-666,666

Канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    

426111666,666 800,000

1.1.5 4
2017

8
2018

отворени 
поступак

8
2019

ЦЈН 3/2017 УЗЗПРО
Набавка се врши ради обављање делатности Наручиоца.
На основу добијених тендерских цена.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Гориво за службене аутомобиле2,500,000

По годинама: 
2018-2,500,000

Гориво за службене аутомобиле

ОРН:
09132100    

09134220    

4264111,666,666 2,000,000
426412833,334 1,000,000

1.1.6 1
2018

4
2018

отворени 
поступак

12
2018

Канцеларијски намештај је задњи пут набављен 2008. године. Набавка се врши ради сукцесивног обнављања канцеларијског намештаја, које ће се 
спроводити у више година.
На основу добијених тендерских цена УЗЗПРО-а.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски намештај291,666

По годинама: 
2018-291,666

Канцеларијски намештај

ОРН:
39130000    

512211291,666 350,000

услуге 15,156,665

Страна 2 од 13Датум штампе: 09-Jul-18



1.2.1 2
2018

5
2018

отворени 
поступак

5
2019

Сервис УПС уређаја је неопходан због заштите рачунарске опреме од струјног удара и промена напона.
На основу претходно добијених тендерских цена УЗЗПРО-а

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поправка административне опреме 
(одржавање и сервис УПС уређаја)
60,000

По годинама: 
2018-60,000

Поправка административне опреме 
(одржавање и сервис УПС уређаја)

ОРН:
50312000    

42522260,000 72,000

1.2.2 8
2017

3
2018

отворени 
поступак

3
2019

ЦЈН 10/2017 УЗЗПРО
Набавка се врши ради одржавања рачунарске опреме у функционалном стању.
На основу утрошка у претходним годинама и добијених тендерских цена.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Одржавање и поправка рачунарске опреме 
(рачунари, штампачи, комуникациона опрема
 итд.)

440,000

По годинама: 
2018-440,000

Одржавање и поправка рачунарске опреме 
(рачунари, штампачи, комуникациона опрема
 итд.)

ОРН:
50312000    

425222440,000 528,000

1.2.3 1
2018

5
2018

отворени 
поступак

5
2019

тип набавке: оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Услуге мобилне телефоније1,050,000

По годинама: 
2018-1,050,000

Услуге мобилне телефоније

ОРН:
64212000    

4214141,050,000 1,260,000

1.2.4 2
2018

11
2018

отворени 
поступак

11
2019

Чланом 6. Закона о порезу на премије неживотних осигурања, неживотна осигурања су ослобођена пореза.
Набавка се спроводи ради осигурања запослених у складу са прописима.
На основу претходно добијених тендерских цена УЗЗПРО-а

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге осигурања запослених500,000

По годинама: 
2018-500,000

2019-500,000

Услуге осигурања запослених

ОРН:
66512000    

66512210    

421521-П1420,000 420,000
421522-П280,000 80,000

Страна 3 од 13Датум штампе: 09-Jul-18



1.2.5 2
2018

6
2018

отворени 
поступак

6
2019

Чланом 6. Закона о порезу на премије неживотних осигурања, неживотна осигурања су ослобођена пореза.
У складу са прописима неопходно је осигурати возила.
На основу претходно добијених тендерских цена УЗЗПРО.

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уредба о условима и 
начину споровођења поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО и утврђивању списка предмата јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге осигурања возила300,000

По годинама: 
2018-300,000

2019-300,000

Услуге осигурања возила

ОРН:
66514110    

66516100    

421515300,000 300,000

1.2.6 3
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Набавка је неопходна за обављање послова организационе јединице за финансије и рачуноводство.
На основу претходно добијених тендерских цена.
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање књиговодственог софтвера583,333

По годинама: 
2018-583,333

2019-583,333

Одржавање књиговодственог софтвера

ОРН:
72267000    

423212583,333 700,000

1.2.7 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

Сајт је неопходно одржавати ради благовременог информисања јавности о раду Наручиоца.
На основу претходно добијених тендерских цена.
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање и унапређење функционалности 
сајта Министарства омладине и спорта
350,000

По годинама: 
2018-350,000

2019-350,000

Одржавање и унапређење функционалности 
сајта Министарства омладине и спорта

ОРН:
72413000    

423911350,000 420,000

1.2.8 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавка се врши ради обезбеђења исправности возила у складу са прописима о саобраћаују и потребама Наручиоца.
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Одржавање и сервис службених аутомобила375,000

По годинама: 
2018-375,000

2019-375,000

Одржавање и сервис службених аутомобила

ОРН:
50112000    

425219375,000 450,000

1.2.9 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Уместо планираног јединственог поступка, могуће је спровођење поступка по партијама или спровођење више поступака.
На основу претходно добијених тендерских цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Услуге штампања (промотивно-
репрезентативног материјала, брошура, 
публикација и сл.)

1,266,666

По годинама: 
2018-1,266,666

Услуге штампања (промотивно-
репрезентативног материјала, брошура, 
публикација и сл.)

ОРН:
79823000    

423419433,333 520,000
423419416,666 500,000

423419416,667 500,000

Страна 4 од 13Датум штампе: 09-Jul-18



1.2.10 3
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

На основу утрошка у претходним годинама и планираних активносту у 2018. години.Начин утврђивања процењене вредности:

Услуга посредовања при куповини авио и 
других карата, и резервацији хотелског 
смештаја за службена путовања у земљи и 
иностранству.

3,340,000

По годинама: 
2018-3,340,000

Услуга посредовања при куповини авио и 
других карата, и резервацији хотелског 
смештаја за службена путовања у земљи и 
иностранству.

ОРН:
55110000    
60140000    

60400000    

4222211,550,000 1,550,000
4222311,400,000 1,400,000

422121110,000 110,000
422131280,000 280,000

1.2.11 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Учесници конференције ће бити представници удружења младих за младе и њихови савези, представници канцеларија за младе, међународних 
организација и других субјеката омладинске политике
Претходно добијене тендерске цене и истраживање тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Организација и спровођење конференције о 
омладинској политици
500,000

По годинама: 
2018-550,000

Организација и спровођење конференције о 
омладинској политици

ОРН:
79952000    

424911500,000 600,000

1.2.12 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2018

Праћење положаја младих је неоходну у циљу утврђивања остварености индикатора Националне стратегије за младе.
На основу претходно добијених тендерских цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Истраживање о положају и потребама 
младих
1,200,000

По годинама: 
2018-12,000,000

Истраживање о положају и потребама 
младих

ОРН:
79315000    

4249111,200,000 1,440,000

1.2.13 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Утврђивање почетних вредности индикатора омладинске политике и начина њиховог континуираног праћења.
На основу претходно добијених тендерских цена.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Праћење спровођења Националне стратегије
 за младе
550,000

По годинама: 
2018-550,000

Праћење спровођења Националне стратегије
 за младе

ОРН:
79315000    

424911550,000 660,000

1.2.14 1
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Могуће је спровођење поступка по партијама.
У складу са планом рада Министарства планиране су билатерални посете делегација страних држава у оквиру међународне сарадње.
На основу испитивања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Организовање разних дешавања и 
спровођење активности у оквиру 
билатералне сарадње

3,541,666

По годинама: 
2018-3,541,666

Организовање разних дешавања и 
спровођење активности у оквиру 
билатералне сарадње

ОРН:
79952000    
98341000    

4249113,541,666 4,250,000

1.2.15 8
2018

9
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2018

Набавка се врши ради одржавање софтвера, који је неопходан за рад Сектора за спорт.
На основу претходно добијених цена и истраживања тржишта.
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање евиденционог деловодника и 
пратећег софтвера
350,000

По годинама: 
2018-350,000

2019-350,000

Одржавање евиденционог деловодника и 
пратећег софтвера

ОРН:
72267000    

423212350,000 420,000
423212350,000 420,000
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1.2.16 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2018

На основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Услуга дефинисања метода и упитника 
панел истраживања о положају и потребама 
младих и процедура за реализацију 
истраживања

750,000

По годинама: 
2018-750,000

Услуга дефинисања метода и упитника 
панел истраживања о положају и потребама 
младих и процедура за реализацију 
истраживања

ОРН:
79315000    

424911750,000 900,000

радови 1,682,157,676

1.3.1 4
2018

7
2018

отворени 
поступак

12
2018

Министарство омладине и спорта јавну набавку финансира у износу до 30.000.000 динара, остатак средстава обезбеђује Завод за спорт и 
медицину спорта РС.
према пројектној документацији.

тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: заједно са другим наручиоцем; набавку спроводи: Министарство омладине и спорта и Завод за спорт и медицину спорта; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Реконструкција ОСК "Караташ", четврта фаза29,166,666

По годинама: 
2018-29,166,666

Реконструкција ОСК "Караташ", четврта фаза

ОРН:
45454000    

51130,000,000 30,000,000

1.3.2 6
2018

9
2018

отворени 
поступак

4
2020

тип набавке: грађански надзорник; Остале напомене:

Национални тренинг центар за шест 
спортова - Мултифункционална дворана у 
Кошутњаку

1,440,000,000

По годинама: 
2018-360,000,000

2019-540,000,000

2020-540,000,000

Национални тренинг центар за шест 
спортова - Мултифункционална дворана у 
Кошутњаку

ОРН:
45212225    

511360,000,000 432,000,000
511540,000,000 648,000,000

511540,000,000 648,000,000

1.3.3 4
2018

6
2018

отворени 
поступак

11
2018

Министарство омладине и спорта финансира јавну набавку у износу до 60.000.000 динара, остатак финансијских средстава, укључујући и средства 
за ПДВ обезбеђује Град Лесковац.
према пројектној документацији

тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: заједно са другим наручиоцем; набавку спроводи: Министарство омладине и спорта и Град Лесковац; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Завршетак изградње Дома партизана у 
Лесковцу
66,040,640

По годинама: 
2018-66,040,641

Завршетак изградње Дома партизана у 
Лесковцу

51160,000,000 60,000,000

1.3.4 4
2018

6
2018

отворени 
поступак

8
2018

Министарство омладине и спрота јавну набавку финансира у износу до 40.500.000 динара, средства за финансирање ПДВ-а обезбеђује Град 
Пожаревац.
према пројектној документацијиНачин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Реконструкција објеката ергеле Љубичево40,499,996

По годинама: 
2018-40,499,996

Реконструкција објеката ергеле Љубичево 51140,500,000 40,500,000
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1.3.5 4
2018

6
2018

отворени 
поступак

12
2018

Министарство омладине и спорта јавну набавку у износу до 67.200.000 динара, средства за ПДВ обезбеђује Град Суботица.
према пројектној документацији.Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Градски стадион у Суботици - Реконструкција
 атлетске стазе, свлачионица и санитарних 
просторија

67,040,591

По годинама: 
2018-67,040,591

Градски стадион у Суботици - Реконструкција
 атлетске стазе, свлачионица и санитарних 
просторија

51167,200,000 67,200,000

1.3.6 7
2018

9
2018

отворени 
поступак

12
2018

Заједничка јавна набавка Министарства и општине Ариље, разлику до пуног износа процењене вредности обезбедиће општина Ариље, као и 
средства ПДВ-а.
пројектна документација.Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 03-Jul-18; план: План јавних набавки Министарства омладине и спорта за 2018. годину од 14-Feb-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: Поступак јавне набавке се додаје у складу са Решењем Број: 401-00-366/9/2017-08 од 15. маја 2018. године, којим су одобрени пројекти, и у складу са Решењем Број: 401-
00-18/2/2018-08 од 5. јуна 2018. годин,  којим су средства за пројекте распоређена.

Завршетак спортских терена са трибинама 
општина Ариље
7,923,010

По годинама: 
2018-7,923,010

Завршетак спортских терена са трибинама 
општина Ариље

5117,900,000 7,900,000

1.3.7 7
2018

9
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Заједничка јавна набавка министарства и општине Бела Паланка, разлику до пуног износа процењене вредности обезбедиће општина Бела 
Паланка, као и средства ПДВ-а.
пројектна документација.Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 03-Jul-18; план: План јавних набавки Министарства омладине и спорта за 2018. годину од 14-Feb-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: Поступак јавне набавке се додаје у складу са Решењем Број: 401-00-366/9/2017-08 од 15. маја 2018. године, којим су одобрени пројекти, и у складу са Решењем Број: 401-
00-18/2/2018-08 од 5. јуна 2018. годин,  којим су средства за пројекте распоређена.

Завршетак изградње еколошко рекреативног 
центра Бањица - терен за мини голф 
општина Бела Паланка

4,403,020

По годинама: 
2018-4,403,020

Завршетак изградње еколошко рекреативног 
центра Бањица - терен за мини голф 
општина Бела Паланка

5114,000,000 4,000,000

1.3.8 7
2018

8
2018

отворени 
поступак

11
2018

Заједничка јавна набавка министарства и општине Владичин Хан, разлику до пуног износа процењене вредности обезбедиће општина Владичин 
Хан, као и средства ПДВ-а.
иновирани предмер и предрачун према главном пројекту.Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 03-Jul-18; план: План јавних набавки Министарства омладине и спорта за 2018. годину од 14-Feb-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: Поступак јавне набавке се додаје у складу са Решењем Број: 401-00-366/9/2017-08 од 15. маја 2018. године, којим су одобрени пројекти, и у складу са Решењем Број: 401-
00-18/2/2018-08 од 5. јуна 2018. годин,  којим су средства за пројекте распоређена.

Завршетак изградње тениских терена, 
општина Владичин Хан
5,589,358

По годинама: 
2018-5,589,358

Завршетак изградње тениских терена, 
општина Владичин Хан

5115,100,000 5,100,000
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1.3.9 7
2018

9
2018

отворени 
поступак

12
2018

Заједничка јавна набавка министарства и општине Топола, разлику до пуног износа процењене вредности обезбедиће општина Топола, као и 
средства ПДВ-а.
иновиран и допуњен предмер и предрачун према пројекту за извођење.Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 03-Jul-18; план: План јавних набавки Министарства омладине и спорта за 2018. годину од 14-Feb-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: Поступак јавне набавке се додаје у складу са Решењем Број: 401-00-366/9/2017-08 од 15. маја 2018. године, којим су одобрени пројекти, и у складу са Решењем Број: 401-
00-18/2/2018-08 од 5. јуна 2018. годин,  којим су средства за пројекте распоређена.

Завршетак доградње фискултурне сале ОШ 
"Карађорђе", општина Топола
17,005,345

По годинама: 
2018-17,005,345

Завршетак доградње фискултурне сале ОШ 
"Карађорђе", општина Топола

51113,000,000 13,000,000

1.3.10 7
2018

9
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2018

Заједничка јавна набавка министарства и града Крагујевца, разлику до пуног износа процењене вредности обезбедиће Град Крагујевац,  као и 
средства ПДВ-а.
предмер и предрачун према идејном пројекту.Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 03-Jul-18; план: План јавних набавки Министарства омладине и спорта за 2018. годину од 14-Feb-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: Поступак јавне набавке се додаје у складу са Решењем Број: 401-00-366/9/2017-08 од 15. маја 2018. године, којим су одобрени пројекти, и у складу са Решењем Број: 401-
00-18/2/2018-08 од 5. јуна 2018. годин,  којим су средства за пројекте распоређена.

Уградња лифта у дворани "Језеро", Град 
Крагујевац
4,489,050

По годинама: 
2018-4,489,050

Уградња лифта у дворани "Језеро", Град 
Крагујевац

5113,100,000 3,100,000
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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 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

8,708,325

са ПДВ-ом

2018 8,708,325

добра 2,166,664добра 2,166,664

2.1.1 11
2018

11
2018

39.2. 12
2018

Набавка се врши ради обезбеђења новогодишњих пакетића за децу у складу са Посебним колективним уговором за државне органе.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Набавка новогодишњих пакетића за децу250,000

По годинама: 
2018-250,000

Набавка новогодишњих пакетића за децу 413142250,000 300,000

2.1.2 1
2018

2
2018

39.2. 12
2018

Пригодни поклони за стране делегације су неопходни ради представљања Републике Србије у складу са дипломатским протоколом и 
међународним обичајима.
Испитивање тржишта.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поклони за стране делегације416,666

По годинама: 
2018-416,666

Поклони за стране делегације

ОРН:
18530000    

423712416,666 500,000

2.1.3 1
2018

1
2018

39.2. 1
2019

Набавка се врши ради редовног и дневног информисања, а у циљу обављања послова из члана 21. Закона о државној управи.
На основу утрошка у претходној години и испитивања тржишта.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка дневне штампе375,000

По годинама: 
2018-375,000

Набавка дневне штампе 426311375,000 450,000

2.1.4 1
2018

2
2018

39.2. 12
2018

Набавка се врши за потребе одавања разних почасти и оплемењивање радног простора.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Цвеће и зеленило125,000

По годинама: 
2018-125,000

Цвеће и зеленило 426131125,000 150,000

2.1.5 3
2018

3
2018

39.2. 3
2019

Набавка се врши ради праћења прописа и едукације запослених.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Набавка (продужење) лиценци за базе 
прописа
166,666

По годинама: 
2018-166,666

Набавка (продужење) лиценци за базе 
прописа

426311166,667 200,000
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2.1.6 3
2018

3
2018

39.2. 3
2019

Набавка се врши ради едукације запослених.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Набавка стручне литературе416,666

По годинама: 
2018-416,666

Набавка стручне литературе 426311416,666 500,000

2.1.7 1
2018

1
2018

39.2. 1
2019

У складу са Споразумом о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих западног Балкана (усвојен Закључком Владе 05 Број: 68-
5846/2016 од 24. јуна 2016. године) и Законом о потврђивању споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих, са статутом 
Регионалне канцеларије за сарадњу младих чланом (Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори број 4/17 од 29. маја 2017.) 
предвиђено је да трошкове који се односе на просторије и комуналије локалних огранака Регионалне канцеларије, а који се налазе у свакој 
уговорној страни која није уговорна страна-домаћин, у потпуности  покрива влада - домаћин.
На основу цене електричне енергије.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија416,666

По годинама: 
2018-416,666

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

421211416,666 500,000

услуге 6,541,661услуге 6,541,661

2.2.1 1
2018

2
2018

39.2. 1
2019

Набавка се врши ради праћења медијских објава.
На основу цена добијених у претходним годинама.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге прес клипинга500,000

По годинама: 
2018-500,000

Услуге прес клипинга

ОРН:
79416000    

423422500,000 600,000

2.2.2 1
2018

2
2018

7.1.10) 1
2018

Потребно је информисати јавност о активностима, резултатима и циљевима Министарства.
На основу цена добијених у претходном периоду.
Образложење основаности: Набавка је изузета у складу са чланом 7. став 1. тачка 10) Закона о јавним набавкама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Телевизијска продукција  за потребе 
Министарства омладине и спорта
3,333,333

По годинама: 
2018-3,333,333

Телевизијска продукција  за потребе 
Министарства омладине и спорта

ОРН:
92111200    

4234413,333,333 4,000,000

2.2.3 10
2018

11
2018

39.2. 11
2019

Набавка се врши ради заштите рачунара и рачунарске мреже.
На основу добијених цена у претходним годинама.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Продужења права коришћења антивирусних 
лиценци и одржавање антивирусне заштите
108,333

По годинама: 
2018-108,333

Продужења права коришћења антивирусних 
лиценци и одржавање антивирусне заштите

423291108,333 130,000

2.2.4 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

Образложење основаности: Законом о Службеном гласнику прописано је да је ЈП Службени гласник искључиви носилац права на објављивање 
општих аката органа државне управе. Законом о државној управи прописано је да се прописи који доносе државни органи објављују у Службеном 
гласнику. Законом о јавним набавкама прописана је обавеза наручиоца да огласе о јавним набавкама изнад одређеног износа објављује у 
Службеном гласнику; 

Остале напомене:

Објављивање тендера и других позива у 
Службеном гласнику
166,666

По годинама: 
2018-166,666

Објављивање тендера и других позива у 
Службеном гласнику

423432166,666 200,000
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2.2.5 5
2018

6
2018

39.2. 5
2019

Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; Остале напомене:

Услуге ресторана у Београду250,000

По годинама: 
2018-250,000

Услуге ресторана у Београду 423621250,000 300,000

2.2.6 2
2018

2
2018

39.2. 1
2019

Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; Остале напомене:

Преводилачке услуге400,000

По годинама: 
2018-400,000

Преводилачке услуге 423111166,667 200,000
423111233,333 280,000

2.2.7 7
2018

8
2018

39.2. 7
2018

Ради испуњења обавеза прописаних радно-правним законодавством.
На основу претходно добијених цена.
Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге безбедности и здравља на раду125,000

По годинама: 
2018-125,000

Услуге безбедности и здравља на раду 423599125,000 150,000

2.2.8 6
2018

6
2018

39.2. 6
2019

Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; Остале напомене:

Услуге прања возила83,333

По годинама: 
2018-83,333

Услуге прања возила 42521983,333 100,000

2.2.9 3
2018

3
2018

39.2. 3
2019

Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; Остале напомене:

Поправка уградне опреме83,333

По годинама: 
2018-83,333

Поправка уградне опреме 42522783,333 100,000

2.2.10 2
2018

2
2018

39.2. 2
2019

Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; Остале напомене:

Поправка електронске опреме и мобилних 
телефона
166,666

По годинама: 
2018-166,666

Поправка електронске опреме и мобилних 
телефона

42522483,333 100,000
42522383,333 100,000

2.2.11 3
2018

3
2018

39.2. 3
2019

Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; Остале напомене:

Поправка канцеларијског намештаја41,666

По годинама: 
2018-41,666

Поправка канцеларијског намештаја 42522141,666 50,000

2.2.12 1
2018

1
2018

39.2. 1
2019

Образложење основаности: Набавка је испод законом одређеног износа за покретање поступка јавне набавке.; Остале напомене:

Оглашавање конкурса, позива и других 
информација за период до 12 месеци
500,000

По годинама: 
2018-500,000

Оглашавање конкурса, позива и других 
информација за период до 12 месеци

423432100,000 120,000
423432275,000 330,000

423432125,000 150,000
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Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Вања Удовичић

Одговорно лице:

2.2.13 1
2018

1
2018

39.2. 1
2019

У складу са Споразумом о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих западног Балкана (усвојен Закључком Владе 05 Број: 68-
5846/2016 од 24. јуна 2016. године) и Законом о потврђивању споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих, са статутом 
Регионалне канцеларије за сарадњу младих чланом (Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори број 4/17 од 29. маја 2017.) 
предвиђено је да трошкове који се односе на просторије и комуналије локалних огранака Регионалне канцеларије, а који се налазе у свакој 
уговорној страни која није уговорна страна-домаћин, у потпуности  покрива влада - домаћин.
На основу површине простора и испитивања тржишта.
Образложење основаности: Вредност набавке је испод износа који је неопходан за покретање поступка јавне набавке, осим тога предметн услуге 
су предмет искључивог права, чију делатност обављају јавна предузећа чији је оснивач Град Београд; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Комуналне услуге (смеће, вода итд.)291,666

По годинама: 
2018-291,666

Комуналне услуге (смеће, вода итд.)

ОРН:
65000000    

421300233,333 280,000
42190058,333 70,000

2.2.14 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

Образложење основаности: Вредност набавке је мања од износа неопходног за покретање поступка јавне набавке.; Остале напомене:

ИСБН и ЦИП бројеви16,666

По годинама: 
2018-16,666

ИСБН и ЦИП бројеви 42391116,666 20,000

2.2.15 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; Остале напомене:

Одржавање сајтова "mladisuzakon.rs" и 
"omladina.rs" (домен и хостинг)
41,666

По годинама: 
2018-41,666

Одржавање сајтова "mladisuzakon.rs" и 
"omladina.rs" (домен и хостинг)

42391141,666 50,000

2.2.16 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

Угоститељске услуге се односе на организовање пријема, састанака и скупова које организује Министарство омладине и спорта у Палати "Србија".
Образложење основаности: Чланом 7. став 1. тачка 12) Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа искључиво право обављања 
угоститељске делатности у зградама републичких органа има УЗЗПРО.; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Угоститељске услуге350,000

По годинама: 
2018-350,000

Угоститељске услуге 423621100,000 120,000
423621250,000 300,000

2.2.17 2
2018

2
2018

39.2. 2
2019

Образложење основаности: Вредност набавке је мања од законом одређеног финансијског износа за покретање поступка јавне набавке; Остале напомене:

Услуге урамљивања83,333

По годинама: 
2018-83,333

Услуге урамљивања 42391183,333 100,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 03-Jul-18; план: План јавних набавки Министарства омладине и спорта за 2018. годину од 14-Feb-18
Нови поступци јавних набавки се додају у складу са Решењем Број: 401-00-366/9/2017-08 од 15. маја 2018. године, којим су одобрени пројекти, и у складу са Решењем Број: 401-00-18/2/2018-08 од 5. 
јуна 2018. године, којим су средства за пројекте распоређена.
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