
План набавки за 2019. годину 
Други основни суд у Београду

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2019. годину 31.01.2019
Измена број: 1 18.03.2019

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

8.170.000

са ПДВ-ом

2019 3.808.334

2020 4.361.666

добра 6.820.000

1.1.1 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања Другог основног суда у Београду ковертама за судска писма како би се омогућило 
обављање редовног рада суда.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Коверта за судска писма2.000.000

По годинама: 
2019-1.500.000

2020-500.000

Коверта за судска писма 4261111.500.000 180.000

1.1.2 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања Другог основног суда у Београду горивом за службена возила како би се омогућили
 услови за функционалан рад суда.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за саобраћај - бензин650.000

По годинама: 
2019-487.500

2020-162.500

Материјал за саобраћај - бензин 426400487.500 585.000

1.1.3 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Предметну набавку је неоходно спровести у циљу снабдевања Другог основног суда у Београду различитим канцеларијским материјалом и 
тонерима за постојеће штампаче како би се омогућили услови за функционалан рад суда.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 3/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал и тонери2.600.000
1. Канцеларијски материјал2.100.000

2. Тонери 500.000

По годинама: 
2019-1.300.000

2020-1.300.000

Канцеларијски материјал и тонери
1. Канцеларијски материјал

2. Тонери

426111-П11.000.000 1.200.000
426111-П2300.000 360.000

Страна 1 од 10Датум штампе: 18.03.2019



1.1.4 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања Другог основног суда у Београду различитим појединачним обрасцима и другим 
штампаним канцеларијским материјалом како би се омогућило обављање редовног рада суда.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 4/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампани обрасци1.400.000

По годинама: 
2019-466.667

2020-933.333

Штампани обрасци 426111466.667 560.000

1.1.5 9
2019

10
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања Другог основног суда у Београду предметним материјалом за редовне потребе 
запослених и потребе образовања запослених.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 5/2019; ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стручна литература за редовне потребе 
запослених и потребе образовања 
запослених - претплата за 2020.годину на 
часопис "Саветник"

60.000

По годинама: 
2019-

2020-60.000

Стручна литература за редовне потребе 
запослених и потребе образовања 
запослених - претплата за 2020.годину на 
часопис "Саветник"

42163100 0

1.1.6 9
2019

10
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања Другог основног суда у Београду предметним материјалом за редовне потребе 
запослених и потребе образовања запослених.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду
интерни број поступка: 6/2019; ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стручна литература за редовне потребе 
запослених и потребе образовања 
запослених - претплата за 2020.годину на 
часопис "Информатор"

110.000

По годинама: 
2019-

2020-110.000

Стручна литература за редовне потребе 
запослених и потребе образовања 
запослених - претплата за 2020.годину на 
часопис "Информатор"

4263100 0

услуге 1.350.000

1.2.1 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу обезбеђења редовног функционисања суда и планирана је како би се избегли и умањили 
трошкови набавке нових тонера кад год је то могуће.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 7/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга пуњења тонер касета650.000

По годинама: 
2019-54.167

2020-595.833

Услуга пуњења тонер касета 42611154.167 65.000

Страна 2 од 10Датум штампе: 18.03.2019



1.2.2 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу обезбеђења редовног функционисања суда и планирана је како би се избегли и умањили 
трошкови набавке нових штампача и биротехничке опреме кад год је то могуће.
Процењена вредност је утврђења на основу анализа тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 8/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање опреме: штампачи и 
биротехничка опрема
700.000

1. Одржавање и поправка штампача450.000

2. Одржавање и поправка биротехничке 
опреме

250.000

По годинама: 
2019-

2020-700.000

Одржавање опреме: штампачи и 
биротехничка опрема
1. Одржавање и поправка штампача
2. Одржавање и поправка биротехничке 
опреме

425220-П10 0
425220-П20 0

Страна 3 од 10Датум штампе: 18.03.2019



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

102.732.000

са ПДВ-ом

2019 2.125.333

2020 4.659.167

добра 2.853.000добра 2.853.000

2.1.1 6
2019

7
2019

39.2. 8
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу опремања канцеларије за судске извршитеље ормарима обзиром на повећан број пристиглих 
извршних предмета, као и у циљу опремања канцеларије за медијацију потребним паноима. Набавка је неопходна ради опремања судијских 
кабинета потребним канцеларијским намештајем како би се обезбедили нормални услови за рад шест новоизабраних судија.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду
интерни број поступка: 2.1.1; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 18.03.2019; план: План набавки за 2019. годину од 31.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се набавка под редним бројем 2.1.1 на тај начин што се допуњује предмет набавке тако што се додаје 10 (десет) столова, 20 (двадесет) столица за суднице и 3 
(три) троседа – клупе за странке и процењена вредност се повећава на 252.500,00 динара без ПДВ-а односно 303.000,00 динара са ПДВ-ом

Канцеларијска опрема - ормари, панои, 
столови, столице и клупе за странке
252.000

По годинама: 
2019-252.000

Канцеларијска опрема - ормари, панои, 
столови, столице и клупе за странке

2.1.2 8
2019

9
2019

39.2. 9
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу  опремања кафе кухиње Другог основног суда у Београду потребном опремом.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.
интерни број поступка: 2.1.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за домаћинство (фижидер, шпорет, 
посуђе, чаше, шоље)
60.000

По годинама: 
2019-20.000

2020-40.000

Опрема за домаћинство (фижидер, шпорет, 
посуђе, чаше, шоље)

2.1.3 9
2019

10
2019

39.2. 10
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу опремања дактилобироа Другог основног суда у Београду неопходним диктафонима.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.
интерни број поступка: 2.1.3; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електронска опрема - диктафони150.000

По годинама: 
2019-50.000

2020-10.000

Електронска опрема - диктафони

Страна 4 од 10Датум штампе: 18.03.2019



2.1.4 3
2019

4
2019

39.2. 4
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу одржавања хигијене у просторијама Другог основног суда у Београду. Оправданост набавке 
произлази из потребе за одржавањем просторија у чистом стању за шта су потребна средства за хигијену.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.
интерни број поступка: 2.1.4; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Средства за одржавање хигијене270.000

По годинама: 
2019-180.000

2020-90.000

Средства за одржавање хигијене

2.1.5 4
2019

5
2019

39.2. 6
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу опремања потребном одећом, обућом и прибором запослених у суду који обављају рад на 
терену и који се баве одржавањем у оквиру зграде суда.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и исказаних потреба запослених.
интерни број поступка: 2.1.5; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Службена одећа, обућа и прибор350.000

По годинама: 
2019-350.000

Службена одећа, обућа и прибор

2.1.6 5
2019

6
2019

39.2. 6
2020

Предметну набавку је неопходно спровести са циљем обезбеђења додатних и резервних компоненти потрошног материјала за рачунаре.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.
интерни број поступка: 2.1.6; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Резервни материјал за рачунаре500.000

По годинама: 
2019-250.000

2020-250.000

Резервни материјал за рачунаре

2.1.7 5
2019

6
2019

39.2. 6
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу обезбеђења потрепштина за пригодне догађаје - свечане седнице, пријеме, састанке...
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и исказаних потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.7; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Репрезентација (газирана, негазирана вода, 
сокови, чајеви)
90.000

По годинама: 
2019-45.000

2020-45.000

Репрезентација (газирана, негазирана вода, 
сокови, чајеви)

2.1.8 2
2019

3
2019

39.2. 3
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања службених аутомобила неопходном пратећом и обавезном опремом.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.
интерни број поступка: 2.1.8; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остали материјал за превозна средства200.000

По годинама: 
2019-150.000

2020-50.000

Остали материјал за превозна средства

Страна 5 од 10Датум штампе: 18.03.2019



2.1.9 6
2019

7
2019

39.2. 7
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу обезбеђења потребног техничког потрошног и браварског материјала за рад запослених на 
пословима домара.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта.
интерни број поступка: 2.1.9; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Технички потрошни материјал, ситни 
инвентар (расветна опрема и опрема 
електричних светиљки, ручни столарско-
браварски алат и ситни инвентар)

350.000

По годинама: 
2019-87.500

2020-262.500

Технички потрошни материјал, ситни 
инвентар (расветна опрема и опрема 
електричних светиљки, ручни столарско-
браварски алат и ситни инвентар)

2.1.10 6
2019

7
2019

39.2. 7
2020

Предметну набавку је неопходно спровести имајући у виду да је, у складу са одредбама Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, 
узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа ("Сл. гласник РС", бр. 3/2011 и 37/2015) послодавац обавезан да 
поседује одређени број средстава и опреме према броју запослених.
Процењена вредност  је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.10; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Комплети прве помоћи, приручне зидне 
апотеке, средства за дезинфекцију 
простора...

450.000

По годинама: 
2019-112.500

2020-3.375.000

Комплети прве помоћи, приручне зидне 
апотеке, средства за дезинфекцију 
простора...

2.1.11 8
2019

9
2019

39.2. 9
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања роковницима судија и судијских сарадника Другог основног суда у Београду.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.
интерни број поступка: 2.1.11; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остали административни материјал - судско-
адвокатски роковници за 2020.годину
100.000

По годинама: 
2019-100.000

Остали административни материјал - судско-
адвокатски роковници за 2020.годину

2.1.12 6
2019

6
2019

39.2. 6
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања Другог основног суда у Београду неопходном дневном штампом.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.
интерни број поступка: 2.1.12; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Дневна штампа45.000

По годинама: 
2019-22.500

2020-22.500

Дневна штампа

2.1.13 10
2019

10
2019

7.1.1) 12
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања Другог основног суда у Београду Службеним Гласником Републике Србије.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.13; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Претплата за 2020.годину на Службени 
Гласник Републике Србије (штампано 
издање)

36.000

По годинама: 
2019-36.000

Претплата за 2020.годину на Службени 
Гласник Републике Србије (штампано 
издање)

услуге 99.879.000услуге 99.879.000
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2.2.1 2
2019

3
2019

39.2. 3
2020

Предментну набавку је неопходно спровести у циљу хигијенског одржавања и сервисирања аутомобила које користи Други основни суд у Београду, 
а произлази из потребе за одржавањем возила у исправном стању, као и у циљу обезбеђења унутрашњости службених возила чистим и безбедним
 по здравље запослених који обављају радне дужности користећи службена возила.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.
интерни број поступка: 2.2.1; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање путничних возила: партија 1 - 
прање возила
                                                           партија 
2 - поправке и сервисирање возила

500.000

1. Прање возила40.000

2. Поправке и сервисирања возила460.000

По годинама: 
2019-375.000

2020-125.000

Одржавање путничних возила: партија 1 - 
прање возила
                                                           партија 
2 - поправке и сервисирање возила
1. Прање возила
2. Поправке и сервисирања возила

2.2.2 3
2019

4
2019

39.2. 4
2020

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу обезбеђења редовног функционисања суда и поштовања законске и подзаконске регулативе 
којом се налаже употреба печата суда и штамбиља на писмена која су у оптицају.
Процењена вредност је утврђена на основу анализа тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда печата, штамбиља и факсимила50.000

По годинама: 
2019-37.500

2020-12.500

Израда печата, штамбиља и факсимила

2.2.3 2
2019

3
2019

39.2. 3
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу поштовања законске регулативе у погледу тачног обрачуна обавеза и новчаних износа у 
предметима извршне материје, односно прибављања програма за обрачун камата за потребе рада судских извршитеља и референата који раде са
 судским извршитељима у извршном одељењу који користе наведени програм.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.3; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Програм за обрачу затезне камате21.000

По годинама: 
2019-21.000

Програм за обрачу затезне камате

2.2.4 10
2019

11
2019

39.2. 12
2019

Предметну набавку је неопходно спровести имајући у виду да је послодавац обавезан да периодично уради санитарски преглед запослених који 
раде са прехрамбеним намирницама у складу са законским прописима, те је предметну набавку неопходно спровести у циљу обезбеђивања 
санитарног прегледа  запослене у кафе кухињи Другог основног суда у Београду.
Процењена вредност је утврђена  на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.4; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга санитарског прегледа запослене у 
кафе-кухињи
3.000

По годинама: 
2019-3.000

Услуга санитарског прегледа запослене у 
кафе-кухињи
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2.2.5 10
2019

11
2019

39.2. 11
2020

Оправданост предметне набавке произлази из потребе за услугама мобилне телефоније међу запосленима у Другом основном суду у Београду 
како би се обезбедио њихов функционални рад.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.5; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга коришћења мобилних 
телекомуникација
400.000

По годинама: 
2019-33.333

2020-366.667

Услуга коришћења мобилних 
телекомуникација

2.2.6 11
2019

12
2019

39.2. 12
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу снабдевања Другог основног суда у Београду новогодишњим честиткама.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.6; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга штампања и израде новогодишњих 
честитки
10.000

По годинама: 
2019-

2020-10.000

Услуга штампања и израде новогодишњих 
честитки

2.2.7 1
2019

1
2019

остало 12
2019

Предметну набавку је неопходно спровести имајући у виду да је одредбама Законика о кривичном поступку прописано да је за одређена дела 
обавезна одбрана, те да уколико окривљени нема изабраног браниоца суд ће му поставити браниоца по службеној дужности са списка који суду 
доставља надлежна адвокатска комора, те суд може одлучити да трошкови поступка падају на терет буџетских средстава суда, односно да је 
одредбама Закона о парничном поступку прописано да се за одређене радње може поставити заступник и да у случају доношења одлуке о 
сиромашком праву издаци за ангажовање заступника падају на терет буџета суда; затим сведоци и судски вештаци у поступку имају право на 
накнаду трошкова и тај износ треба надокнадити из средстава буџета у случају доношења тавке одлуке; накнаде за именоване поротнике у суду 
такође падају на терет буџета.
Процењена вредност је утврђена на основу података о уобичајеним издацима за наведене намене у претходном периоду и потреба Другог 
основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.7; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стручне услуге (сведоци, судски вештаци, 
браниоци по службеној дужности и 
заступници, накнаде за судије поротнике)

90.000.000Стручне услуге (сведоци, судски вештаци, 
браниоци по службеној дужности и 
заступници, накнаде за судије поротнике)

2.2.8 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Предметну набавку је неопходно спровести имајући у виду да је одредбама закона прописано да окривљени, односно други учесник у судском 
поступку има право да прати ток суђења на свом језику и  да му се писмена уручују на језику који разуме, те да судије доносе одлуку у току поступка
 којом се одређује судски тумач, односно преводилац ради тумачења, односно превођења у току поступка уколико је окривљени, односно други 
учесник у поступку страни држављанин,  а све у циљу поштовања законске регулативе и у ком случају суд може одлучити да трошкови поступка 
падају на терет буџетских средстава суда.
Процења вредност је утврђена  на основу података о уобичајеним издацима за наведене намене у претходном периоду и потреба Другог основног 
суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.8; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге превођења100.000Услуге превођења

2.2.9 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу омогућавања  слања и пријема поштанских и писмоносних пошиљки Другог основног суда у 
Београду.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.9; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поштанске услуге8.500.000Поштанске услуге
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Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Председник суда - судија Татјана Јеремић

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.10 1
2019

1
2019

остало 12
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу поштовања законске регулативе којом се налаже послодавцу омогућавање образовања и 
стручног усавршавања запослених.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.10; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Котизација за семинаре50.000Котизација за семинаре

2.2.11 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу обезбеђења редовног функционисања суда и поштовања законске регулативе којом се налаже 
објављивање огласа, одлука и других аката у "Службеном гласнику РС".
Процењена вредност  је утврђена на основу анализе тржишта  и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.11; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге спровођења оглашавања у 
"Службеном гласнику РС"
100.000Услуге спровођења оглашавања у 

"Службеном гласнику РС"

2.2.12 4
2019

5
2019

39.2. 6
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу поправке службених возила које поседује  Други основни суд у Београду извођењем лимарских, 
фарбарских и других потребних радова.
Просечна вредност је утврђена на основу истраживања тржишта и потреба Другог основног суда у Београду
интерни број поступка: 2.2.12; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лимарски, фарбарски и други радови115.000Лимарски, фарбарски и други радови

2.2.13 1
2019

1
2019

остало 12
2019

Предметну набавку је неопходно спровести у циљу поштовања законске регулативе којом се налаже послодавцу омогућавање образовања и 
стручног усавршавања запослених, као и имајући у виду да је један од услова за радна места државних службеника и положен државни испит.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.13; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Накнада за стручне испите30.000Накнада за стручне испите

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 18.03.2019; план: План набавки за 2019. годину од 31.01.2019
Због недодељених апропријација са економске класификације 512 – машине и опрема, суд није могао да планира набавку целокупне канцеларијске опреме која је неопходна због повећања броја 
запослених односно за нормалан рад шест новоизабраних судија.

Дописом број Су IV бр. 32-228/2019 од 08.03.2019.године Други основни суд у Београду се обратио Министарству правде, Сектору за материјално-финансијско пословање, са захтевом да се одобре 
новчана средства за набавку канцеларијског намештаја и то 10 (десет) столова, 20 (двадесет) столица за суднице и 3 (три) троседа – клупе за странке, које су овом суду потребне како би се 
обезбедили нормални услови за рад шест новоизабраних судија. Министарство правде је актом број 401-00-335/2019-18/14 од 11.03.2019.године дало сагласност за набавку канцеларијског материјала
 у износу од 183.000,00 динара са ПДВ-ом, те је донета одлука као у изреци.
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