
План набавки за 2020. годину
Други основни суд у Београду

Јавне набавке

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ДРУГИ 0СН08НИ СУДУ БЕОГР.ЛДУ

, Обухвата: Датум усвајања:

беогплд

План јавних набавки за 2020.годину
Измена број: 1 
Измена број: 2 
Измена број: 3

28.01.2020
07.02.2020
25.02.2020
10.06.2020

Рб

Укупно

добра

Предмет набавке Процењена 
вредност без 

ПДВ-а (укупна, 
по годинама)

:7.580.000

Планирана средства у буцету/фин.плану Врста поступка Оквирни датум

без ПДВ-а са ПДВ-ом Конто/позиција
покретања закључења извршења 

поступка уговора^ уговора

2020 6 023 333
2021 |? 556 667 

6.300.000

1 .1 .1 Набавка штампанихобразаца 3.000.000

По годинама:
2020-2.500.000

2021-500.000

2.500.000 3.000.000 426111 

500.000 600.000 426111
поступакјавне 
набавке мале 

вредности

2

2020
3

2020
3

2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка је V фуншији обезбећења основних услова за рад код наоучиоца.
Начин утврђивања процењене вредности: Пооцењена воедност је утврћена на основу анализа тржишта и потреба Другог основног суда V Београду.
Остапе напомене: интеони боој поступка: ЈНМВ 1/2020;

1 .1 .2 Набавка бензина и дизел горива за потребе 
службених возила

700.000

По годинама:
2020- 583.333

2021- 116.667

583.333 700.000 426411 

116.667 140.000 426411
поступакјавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

3
2020

3
2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка је у функцији снабдевања Другог основног суда у Београду горивом за службена возила како би се омогућили услови за функционалан рад 
суда.

Начин утврћивања процењене вредности: Пооцењена воедност |е утврћена на основу анализе тоажишта и потреба Другог основног суда V Беогоаду.
Остале напомене: интеони број поступка: ЈНМВ 2/2020:
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1.1.3 Набавка потрошног канцеларијског 
материјала у две партије:
1. канцеларијски материјал
2 .  тонери

1. канцеларијски материјал

2. тонери

2.600.000

2.250.000

350.000

По годинама:
2020- 1.300.000

2021- 1.300.000

1.125.000 1.350.000 426111-П1.

1.125.000 1.350.000 426111-П1.

175.000 210.000 426111-П2.

175.000 210.000 426111-П2.

поступакјавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

6
2020

6
2021

Разлог и опоавданост набавке: Набавка је V функцији обезбећења основних услова за рад код наручиоца.
Начин утвоћивања процењене вредности: Пооцењена воедност је утвоћена на основу анализа тржишта и потреба Другог основног суда V Београду.

. . Остале напомене. интерни боо| поступка: ЈНМВ 3/2020: тип набавке: обликована по партијама:

услуге 1.280.000

1.2.1 Набавка услуга одржавања и поправки 
инсталација за аутоматску дојаву и гашење 
пожара и противпожарне опреме

1. Одржавање и поправка система за 
гашење пожара
2. Одржавање и поправка хидрантске 
инсталације и мобилних уређаја за гашење 
пожара
3. Одржавање и поправка паник расвете

4. Одржавање и поправка клапни отпорних 
на пожар

1.280.000

1.000.000

90.000

90.000 

100.000

По годинама:
2020- 640.000

2021- 640.000

1.000.000 1.200.000 425 

1.280.000 1.536.000 425

поступакјавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

7
2020

6
2021

Разлог и оправданост набавке: Текуће одржавање опреме
Начин утвоћивања пооцењене воедности: Процењена воедност је утвоћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 4/2020: тип набавке: обликована по паотијама;

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање опреме

Измена број: 3; усвојена: 10.06.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Утврђено је да је набавка под редним бројем 2.2.9 истоврсна набавци под редним бројем 1.2.1 и као таква је додата овој набавци и подељена у четири партије, а у фази
испитивања тржишта установљено је да процењена вредност набавке није одговарајућа тренутним тржииним ценама па је повећана процењена вредност.
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Набавке на које се Закон не примењује

Рб Предметнабавке Процењена Планирана средства у буџету/фин.плану Основ за Оквирни датум
вредност без изузеће 1 ] ј  Ш 1 1 ШшШ 1  ̂1 ' 1 | у ___

ПДВ-а (укупна, 
по годинама) без ПДВ-а са ПДВ-ом Конто/позиција :

. _______  _______ ___I___________  I

покретања
поступка

закључења
уговора

озвршења
уговора

Укупно 119.213.816

2020 116.654.648
2021 2.559.166

добра 2.977.200

2.1.1 Набавка електронске опреме - диктафона 150.000

По годинама:
2020-50.000

2021-100.000

50.000 60.000 426

100.000 120.000 426

50.000 60.000 512

100.000 120.000 512

39.2. 3
2020

4
2020

4
2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка Је V Љункцији опоемања дактилобироа Другог основног суда V Београду неопходним диктафонима.
Начин утвоћивања процењене воедности: Пооцењена вредност је утврћена на основу анализе тожишта.
Остале напомене: интепни боој поступка: 1/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се конто /позиција у финансијском плану тако што треба да стоји конто 512 обзиром да је услед техничке грешке припиком уноса конта у апликативни софтвер за 
израду и достављање плана набавки и извештаја о извршењу плана, уместо конта 512 омашком унет конто 426.

2.1.2 Набавка средстава за одржавање хигијене 325.000

По годинама:
2020-243.750

2021-81.250

243.750 292.500 426811 

81.250 97.500 426811
39.2. 3

2020
4

2020
4

2021

Разлог и опоавданост набавке: Набавка је V функцији одржавања хигијене V просторијама Другог основног суда V Београду.
Начин утвоћивања пооцењене воедности: Пооиењена вредност је утвоћена на основу анализа тожишта и потреба Другог основног суда V Беогоаду.
Остале напомене: интеони боој поступка: 2/2020:

2.1.3 Набавка резервних делова за службена 
возила

200.000

По годинама;
2020-150.000

2021-50.000

150.000 180.000 426491

50.000 60.000 426491

39.2. 4
2020

5
2020

5
2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка је V функцији снабдевања службених возила Другог основног суда V Београду неопходном пратећом и обавезном опремом.

Начин утврћивања пооцењене воедности: Проиењена вредност |е утврћена на основу анализа тржишта и потреба Другог основног суда V Београду.
Остале напомене: интерни број поступка: 3/2020:
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2.1.4 Набавка службене одеће, обуће и прибора 500.000

По годинама:
2020-500.000

500.000 600.000 426129 3 9 .2 . 5
2020

6
2020

6
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавка је V функцији опоемања запослених потоебном службеном одећом, обућом и поибооом.
Начин утврћивања процењене вредности: ГФоиењена вредност је утврћена на основу анализа тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.
Остале напомене: интеони боој поступка: 4/2020:

2.1.5 Набавка репрезентације (газирана, 
негазирана вода, кафа, сокови, чајеви)

60.000

По годинама:
2020- 30.000

2021- 30.000

30.000 36.000 423711

30.000 36.000 423711
3 9 .2 . 6

2020
7

2020
7

2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка је V функцији обезбећења потрепштина за пригодне догаћаје - седнице, пријеме, састанке.
Начин утвоћивања процењене воедности: Пооцењена воедност је утвоћена на основу анализа тожишта и потоеба Другог основног суда V Београду.
Остале напомене: интепни боој поступка: 5/2020:

2.1.6 Набавка дневне штампе 45.000

По годинама:
2020- 22.500

2021- 22.500

22.500 27.000 423

22.500 27.000 423
3 9 .2 . 6

2020
6

2020
6

2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка је у функцији снабдевања Другог основног суда у Београду неопходном дневном штампом.
Начин утвоћивања процењене воедности: Процењена воедност је утврћена на основу анализа тржишта и потреба Другог основног суда V Београду.
Остале напомене: интерни боој поступка: 6/2020:

2.1.7 Набавка техничког потрошног материјала, 
електроматеријала, машинског, 
водоинсталатерског и ручног столарско- 
браварског материјала

350.000

По годинама:
2020-350.000

350.000 420.000 426111 3 9 .2 . 6
2020

7
2020

7
2021

Разлог и опоавданост набавке: Набавка је V функцији обезбећења потребног техничког потрошног материјала запослених на пословима домара.
Начин утвоћивања процењене воедности: Пооиењена вредност је утврћена на основу анализа тржишта и потреба Другог основног суда V Београду.
Остале напомене: интеони боој поступка: 7/2020:

2.1.8 Набавка штамбиља и факсимила 50.000

По годинама:
2020-50.000

50.000 60.000 423911 3 9 .2 . 7
2020

7
2020

8
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавка је у функцији обезбеђења редовног функционисања суда и поштовања законске и подзаконске регулативе којом се налаже употреба 
печата и штамбиља.

Начин утврћивања пооцењене воедности: Пооиењена воедност је утвоћена на основу анализа тржишта и потоеба Другог основног суда у Беогоаду.
Остале напомене: интеони боој поступка: 8/2020:

2 .1.9 Набавка судско-адвокатских роковника за 
2021.годину

90.000

По годинама:
2020-90.000

90.000 108.000 426111 3 9 .2 . 9
2020

9
2020

9
2020

Разлог и опоавданост набавке: Набавка је у функцији снабдевања роковницима суди|а и судијских сарадника Д о у г о г  основног суда V Беогоаду.
Начин утвоћивања пооцењене воедности: Пооцењена воедност је утврћена на основу анализа тржишта и потоеба Другог основног суда у Беогоаду.
Остале напомене: интеони боо|' поступка: 9/2020:
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2.1.10 Набавке стручне литературе за редовне 
потребе и потребе образовања запослених - 
претплата за 2021.годину на часопис 
'Саветник”

36.000

По годинама:
2020-36.000

36.000 43.200 426310 39.2. 10
2020

11
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавка је у функцији снабдевања Другог основног суда у Београду предметним материјалом за редовне потребе запослених и потребе 
обоазовања запослених

Начин утврђивања процењене вредности: Пооиењена воедност |е утвоћена на основу анализа тржишта и потреба Другог основног стда V Београду.
Остале напомене: интеони боој поступка: 10/2020:

2.1.11 Набавка претплате за 2021 .годину на 
Службени гласник Републике Србије 
(штампано издање)

60.000

По годинама:
2020-60.000

60.000 72.000 426310 39.2. 11
2020

11
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавка је V функцији снабдевања Другог основног стда V Беогоаду Службеним гласником Републике Соби|е.
Начин утвоћивања процењене воедности: Пооиењена воедност је \/твоћена на основу анализа тожишта и потоеба Другог основног стда V Београду.

Остале напомене: интерни боој поступка: 11/2020:

2.1.12 Набавка резервног материјала за рачунаре 500.000

По годинама:
2020- 250.000

2021- 250.000

250.000 300.000 426111

250.000 300.000 426111
39.2. 11

2020
11

2020
11

2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка Је V иилст обезбећења додатних и резеовних компоненти потрошног материјала за рачунаое.
Начин утврћивања пооцењене воедности: Пооцењена вредност је утврћена на основу анализа тржишта и потреба Другог основног стда V Београду.

Остале напомене: интеони боо! посстпка: 12/2020:

2.1.13 Набавка са монтажом клима уређаја за 
сервер салу

118.400

По годинама:
2020-118.400

118.400 142.080 512 39.2. 2
2020

2
2020

3
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање и попоавка опоеме
Начин утвоћивања процењене вредности: Пооцењена воедност је утврђена на основу анализе тржишта.
Остале напомене: интеони бпој посстпка: 37/20:

Измена број: 1; усвојена: 07.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 26.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Потреба за набавком са монтажом клима уређаја за сервер сапу Контролно-оперативног центра Другог основног суда у Београду произлази из чињенице да је дошло до 
квара на клима уређају који није могао бити саниран према дефектажном извештају овлашћеног сервиса клима уређаја.

2.1.14 Набавка полица за архиву 492.800

По годинама:
2020-492.800

492.800 591.360 512 39.2. 2
2020

3
2020

4
2020

Разлог и оправданост набавке: Опоавданост набавке пооизлази из потоебе опоемања просторије V коју се архива Другог основног суда V Београду пресељава.
Начин утврђивања процењене вредности: Пооцењена вредност је утврћена на основу анализе тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 38/20:

Измена број: 1; усвојена: 07.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Потреба за набавком полица за архиву условљена је пресељењем архиве Другог основног суда у Београду из објекта правосудних органа у Улици Катанићева број 15 у 
објекат КН-4 у просторију која није опремљена полицама за архивске предмете.
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услуге 116.036.616 V
' . ...

2.2.1 Набавка програма за обрачун затезне камате 23.000

По годинама:
2020-23.000

23.000 27.600 423111 39.2. 2
2020

3
2020

3
2021

Разлог и опоавданост набавке: Набавка Је V циљу снабдевања рачуноводства Другог основног суда V Београду програмом за обрачун затезне камате
Начин утврћивања пооцењене вредности: Пооцењена вредност је утврћена на основу анализа тржишта и потоеба Другог основног суда V Беогоаду.
Остале напомене: интеони број поступка: 13/2020:

2.2.2 Набавка услуга обука запослених 80.000

По годинама:
2020-80.000

80.000 96.000 423391 39.2. 2
2020

2
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавка у функцији професионалног оспособљавања запослених.
Начин утврћивања процењене вредности: Пооцењена воедност је утврћена на основу анализе тржишта и потреба Другог основног суда у Београду.

Остапе напомене: интеони број поступка: 14/2020:

2.2.3 Набавка услуга одржавања и поправки 
службених возила

500.000

По годинама:
2020- 375.000

2021- 125.000

375.000 450.000 425

125.000 150.000 425

39.2. 3
2020

4
2020

4
2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка |е V функцији одожавања службених возила.
Начин утврћивања процењене воедности: Пооиењена воедност је утвоћена на основу анализа тожишта и потоеба Другог основног суда V Београду.

Остале напомене: интеони бро1 поступка: 15/2020:

2.2.4 Набавка услуга одржавања и поправки 
централног грејања и хлађења

200.000

По годинама:
2020-166.666

2021-33.333

166.666 200.000 425116 

33.333 40.000 425116
39.2. 3

2020
3

2020
3

2021

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање објекта
Начин утвоћивања процењене воедности: Пооцењена вредност |е утврћена на основу анализа тожишта.
Остале напомене: интеони бвој поступка: 16/2020:

2.2.5 Набавка успуга одржавања и поправки 
расхладних група

495.000

По годинама:
2020- 371.250

2021- 123.750

371.250 445.500 425911 

123.750 148.500 425911
39.2. 3

2020
4

2020
4

2021

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање објекта
Начин утврћивања процењене вредности: Пооцењена вредност је утврћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интерни број поступка: 17/2020:
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2.2.6 Набавка услуга санитарног прегледа 
запослене у кафе-кухињи

6.000

По годинама:
2020-6.000

6.000 7.200 423911 3 9 .2 . 4
2020

4
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавка је у циљу обезбеђења санитарног прегледа запослене у кафе-кухињи Другог основног суда у Београду, а имајући у виду да је  послодавац 
обавезан да периодично уради санитарни преглед запослених који раде са поехрамбеним намирницама V складу са законским прописима.

Начин утвоћивања процењене вредности: Пооцењена воедност је утвпћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 18/2020:

2 .2.7 Набавка услуге дератизације, дезинфекције 
и дезинсекције

150.000

По годинама:
2020-150.000

150.000 180.000 421321 3 9 .2 . 5
2020

5
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одожавање објекта
Начин утврћивања процењене вредности: Пооцењена вредност је утврћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интерни број поступка: 19/2020:

2.2.8 Набавка услуга одржавања и поправки 
трансформатора у згради правосудних 
органа у Ул.Катанићева бр. 15

100.000

По годинама:
2020- 50.000

2021- 50.000

50.000 60.000 425291

50.000 60.000 425291

3 9 .2 . 5
2020

6
2020

6
2021

Разлог и оправданост набавке: текуће одожавање објекта
Начин утвоћивања пооцењене вредности: Пооцењена воепност је утвоћена на основу анализа тржишта и потоеба Другог основног суда V Беогоаду.
Остале напомене: интеони боој поступка: 20/2020;

2 .2.9 Набавка услуга одржавања и поправки 
противпожарних инсталација и опреме у 3 
партије:
1. одржавање и поправка хидрантске 
инсталације и мобилних уређаја за гашење 
пожара,
2. одржавање и поправка паник расвете,
3. одржавање и поправка клапни отпорних на 
пожар

80.000

По годинама:
202040.000

2021-40.000

40.000 48.000 425291

40.000 48.000 425291 

-40.000 -48.000 425291 

-40.000 -48.000 425291

3 9 .2 . 6
2020

7
2020

7
2021

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање опоеме и објекта
Начин утврћивања процењене вредности: Процењена воедност је утвоћена на основу анализе тожишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 21/2020:

Измена број: 3; усвојена: 10.06.2020; план: План Јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Утврђено је да је набавка истоврсна набавци под ред.бројем 1.2.1 те је иста брисана из Набавки на које се Закон не примењује, а додата јавној набавци мале вредности 
под редним бројем 1.2.1 (која је подељена у 4 партије) и повећана процењена вредност исте, обзиром да је  у фази испитивања тржишта утврђено да процењена вредност није 
одговарајућа тренутним тржишним ценама.
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2 .2 .10 Набавка услуге пуњења тонер касета 500.000

По годинама:
2020-83.333

2021-416.667

83.333 100.000 426111 

416.667 500.000 426111
3 9 .2 . 10

2020
11

2020
11

2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка је V функцији умањења трошкова набавке потрошног матеоијала.
Начин утврћивања пооцењене вредности: Пооиењена воепност је утвоћена на основу анализе тожишта и потреба Другог основног суда V Беогоаду.

Остале напомене: интеони боој поступка: 22/2020:

2 .2.11 Набавка услуга коришћења мобилних 
телекомуникација

400.000

По годинама:
2020-33.333

2021-366.666

33.333 40.000 426111 

366.666 440.000 426111

3 9 .2 . 10
2020

11
2020

11
2021

Разлог и оправданост набавке: Оправданост набавке произлази из потребе за услугама мобилне телефоније међу запосленима Другог основног суда у Београду како би се 
обезбедио њихов функционалан рад.

Начин утврђивања процењене вредности: Проиењена вредност је утвоћена на основу анализа тожишта и потреба Другог основног суда V Беогоаду.

Остале напомене: интеони боој поступка: 23/2020:

2 .2.12 Набавка услуга израде и штампања 
новогодишњих честитки

10.000

По годинама:
2020-

2021-10.000

10.000 12.000 426111 3 9 .2 . 11
2020

12
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: набавка је V функцији снабдевања Доугог основног суда V Беогоаду новогодишњим честиткама.
Начин утвоћивања процењене вредности: Пооцењена воедност је утвоћена на основу анализа тржишта.

Остале напомене: интерни број поступка: 24/2020:

2 .2.13 Набавка услуга одржавања и поправке 
лифтова

400.000

По годинама:
2020-

2021-400.000

400.000 480.000 425291 3 9 .2 . 12
2020

1
2021

1
2022

Разлог и опоавданост набавке: текуће одожавање објекта.
Начин утврћивања процењене вредности: Пооцењена вредност '\е утврћена на основу анализа тржишта.

Остапе напомене: интеони боој поступка: 25/2020:

2 .2 .1 4 Набавка услуга одржавања и поправке 
штампача и биротехничке опреме у 2 
партије:
1. штампачи
2. биротехничка опрема

500.000

По годинама:
2020-

2021-500.000

0 0 425 

500.000 600.000 425
3 9 .2 . 12

2020
12

2020
12

2021

Разлог и оправданост набавке: Набавка је у циљу обезбеђења редовног функционисања суда и умањења трошкова набавке нових штампача и биротехничке опреме кад год је то 
могуће.

Начин утврћивања процењене вредности: Процењена вредност је утврћена на основу анализе тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 26/2020;
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2.2.15 Услуге фиксне телефоније за објекат 2.000.000 2.000.000 2.400.000 421411 остало 1 1 12
правосудних органа у Ул. Катанићева број 
15 (осим објекта КН-4)

По годинама:

2020 2020 2020

2020-2.000.000

Разлог и оправданост набавке: Оправданост набавке произлази из потребе за услугама фиксне телефоније како би се обезбедила несметана комуникација и обављање задатака 
поавосудних органа који су смештени V објекту V Улици Катанићева боо| 15 1осим објекта КН-4) а којим управља Други основни суд V Београду.

Начин утвоћивања процењене воедности: Пооцењена воедност је утвоћена на основу анализе тожишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 28/2020:

2.2.16 Услуге изношења смећа за објекат 1.150.000 1.150.000 1.380.000 421320 7.1.1) 1 12 12
правосудних органа у Улици Катанићева број 
15 (осим објекта КН-4)

По годинама:

2020 2020 2020

2020-1.150.000

Разлог и оправданост набавке: Предметну набавку је неопходно спровести у циљу плаћања накнаде за одношење смећа и поштовања законске регулативе у погледу носиоца
искључивих поава одношења смећа.

Начин утврћивања проиењене вредности: Пооцењена вредност је утврћена на основу анализе тржишта.
Остале напомене: интерни број поступка: 29/2020:

2.2.17 Трошкови службених путовања у земљи и 60.000 60.000 72.000 422100 остало 1 1 12
иностранству

По годинама:
2020 2020 2020

2020-60.000

Разлог и оправданост набавке: Набавка Је V циљу поштовања законске регулативе којом се налаже послодавцу омогућавање стручног усавршавања и образовања запослених.

Начин утврћивања процењене вредности: Пооцењена воедност |е утврћена на основу анализе тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 27/2020:

2.2.18 Услуге снабдевања топлотном енергијом за 3.100.000 3.100.000 3.720.000 421220 7.1.1) 1 1 12
објекат правосудних органа у Улици 
Катанићева број 15 (осим објекта КН-4)

По годинама:

2020 2020 2020

2020-3.100.000

Разлог и оправданост набавке: Набавку је потребно спровести за потребе објекта правосудних органа у Улици Катанићева број 15 у Београду (осим објекта КН-4) у циљу
снабевања поостооија топлотном енеогифм.

Начин утвоћивања процењене вредности: Пооцењена воедност је утвоћена на основу анализе тожишта.

Остале напомене: интеони боој поступка: 30/2020:

2.2.19 Услуге снабдевања водом и услуге 684.000 684.000 820.800 421311 7.1.1) 1 1 12
канализације за објекат правосудних органа 
у Улици Катанићева број 15 (осим објекта КН 
-4)

2020 2020 2020

По годинама:
2020-684.000

Разлог и оправданост набавке: Набавку је потребно споовести у циљу снабдевања објекта поавосудних оогана V Улици Катанићева број 15 V Беогоаду текућом водом.

Начин утврћивања процењене вредности: Пооцењена вредност је утвоћена на основу анализе тожишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 31/2020:
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2.2.20 Услуге превођења 250.000

По годинама:
2020-250.000

250.000 300.000 423111 остало 1
2020

1
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: 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 да језику који разуме, те да судије доносе одлуку у току поступка којом се 
одређује судски тумач, односно лреводилац ради тумачења, односно превођења у току поступку уколико је окривљени, односно други учесник у 
поступку страни држављанин, а све у циљу поштовања законске регулативе, у коме случају суд може одредити да трошкови поступка падају на 
терет буџетских средстава суда.

Начин утврћивања процењене вредности: Пооцењена воедност је утврђена на основу анализе тржишта.
Остапе напомене: интеони број поступка: 32/2020;

2.2.21 Поштанске услуге 8.500.000

По годинама:
2020-8.500.000

8.500.000 10.200.000 423420 7 .1 .1) 1
2020

1
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавка је V циљу омогућавања слања и пријема поштанских и писмоносних пошиљки Другом основном суду V Београду.
Начин утврђивања пооцењене вредности: Проиењена вредност је утврћена на основу анализе тржишта.

Остапе напомене: интеони број поступка: 33/2020:

2.2.22 Услуге спровођења оглашавања у 
"Службеном гласнику Републике Србије"

200.000

По годинама:
2020-200.000

200.000 240.000 423432 7 .1 .1) 1
2020

1
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавка је у циљу обезбеђивања редовног функционисања суда и поштовања законске регулативе којом се налаже објављивање огласа, одпука и 

других аката V "Службеном гласнику Републике Србије"
Начин утврћивања процењене воедности: Пооцењена воедност је утвоћена на основу анализе тожишта.
Остале напомене: интерни број поступка: 35/2020;

2 .2 .23 Стручне услуге (сведоци, судски вештаци, 
браниоци по службеној дужности и 
заступници, накнаде за судије поротнике)

95.000.000

По годинама:
2020-95.000.000

95.000.000 114.000.000 423500 остало 1
2020

1
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавку је  неопходно спровести имајући у виду да је  одредбама Законика о кривичном поступку прописано да је  за одређена кривична 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 да суд може одпучити да трошкови поступка падају на терет буцетских 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 да се и тај износ треба надокнадити из средстава буџета суда у случају доношења такве одлуке; накнаде за именоване судије 
пооотнике V суду такоће пада;у на терет буџета суда.

Начин утврђивања процењене вредности: Пооиењена воедност је утвоћена на основу анализе тожишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 34/2020;

2 .2.24 Накнада за стручне испите 30.000

По годинама:
2020-30.000

30.000 36.000 423391 остало 1
2020

1
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавке је 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.

Начин утврћивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.
Остале напомене: интерни број поступка: 37/2020;
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2.2.25 Котизација за семинаре 30.000

По годинама:
2020-30.000

30.000 36.000 423321 остало 1
2020

1
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: Набавка |е V циљу поштовања законске регулативе којом се налаже послодавцу омогућавање образовања и стручног усавршавања запослених.

Начин утвоћивања пооцењене вредности: Пооцењена вседност 1'е утвсћена на основу анализе тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 36/2020:

2 .2.26 Набавка услуга одржавања и поправки 
електричних и машинских инсталација

490.000

По годинама:
2020-490.000

490.000 588.000 425 3 9 .2 . 4
2020

5
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање опвеме
Начин утврђивања пооцењене вредности: Пооиењена воедност је утврћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интепни боп! поступка: 37/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање опреме

2 .2.27 Набавка услуга одржавања и поправки 
безбедносне опреме

200.000

По годинама:
2020-200.000

200.000 240.000 425 3 9 .2 . 6
2020

6
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање опреме
Начин утврђивања пооцењене вредности: Пооцењена воедност је утврћена на основу анализа тсжишта.

Остале напомене: интеони боој поступка: 38/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 26.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање опреме

2.2.28 Иабавка услуга одржавања и поправки 
рачунарске опреме

100.000

По годинама;
2020-100.000

100.000 120.000 425 3 9 .2 . 7
2020

7
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање опреме
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 39/2020.

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање опреме

2 .2.29 Набавка услуга одржавања и поправки 
цевних спојева

100.000

По годинама*
2020-100.000

100.000 120.000 425 3 9 .2 . 4
2020

4
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање опреме
Начин утврћивања пооцењене вредности: Процењена вредност је утвсћена на основу анализа тржишта.
Остапе напомене: интепни боој поступка: 40/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање опреме
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2 .2.30 Набавка услуга одржавања пумли, вентила, 
славина

100.000

По годинама;
2020-100.000

100.000 120.000 425 39 .2 . 6
2020

6
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање опреме
Начин утврћивања процењене вредности: Пооцењена воедност је утвоћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 41/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање опреме

2 .2.31 Набавка услуга одржавања и поправки аудио 
видео опреме

100.000

По годинама:
2020-100.000

100.000 120.000 425 3 9 .2 . 8
2020

9
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одожавање опоеме
Начин утвоћивања процењене вредности: Процењена вредност је утврћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 42/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план; План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак; ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање опреме

2 .2.32 Набавка услуга одржавања и поправки 
колских капија и врата

50.000

По годинама:
2020-50.000

50.000 60.000 425 3 9 .2 . 4
2020

5
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: теетће одржавање опреме
Начин утвоћивања процењене вредности: Поодењена воедност је утвоћена на основу анализа тожишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 43/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање опреме

2 .2.33 Набавка разних услуга одржавања и 
поправки

490.000

По годинама:
2020-490.000

490.000 588.000 425 3 9 .2 . 9
2020

9
2020

12
2020

Разлог и опоавданост набавке: текуће одожавање објекта
Начин утвоћивања процењене вредности: Пооцењена вредност је утвоћена на основу анализа тржишта.
Остапе напомене: интепни боо! поступка: 44/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: Ппан јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање објекта
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2 .2 .34 Набавка услуга измештања електричних 
инсталација

38.616

По годинама:
2020-38.616

46.339 425-П38616 3 9 .2 . 3
2020

4
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање опреме
Начин утвоћивања пооцењене вредности: Пооиењена воедност је утврћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интеони боој поступка: 45/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање опреме

радови 200.000

2 .3.1 Набавка хидроизолационих радова 200.000

По годинама:
2020-200.000

200.000 240.000 425 3 9 .2 . 6
2020

7
2020

12
2020

Разлог и опоавданост набавке: текуће одржавање објекта
Начин утвоћивања пооцењене вредности: Пооцењена вредност је утврћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интепни боој поступка: 46/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање објекта

2 .3 .2 Набавка столарских радова 200.000

По годинама:
2020-200.000

200.000 240.000 425 

-200.000 -240.000 425

39 .2 . 6
2020

7
2020

12
2020

Разлог и оправданост набавке: текуће одржавање објекта
Начин утврћивања пооцењене вредности: Пооцењена вредност је утвоћена на основу анализа тржишта.
Остале напомене: интеони боо! поступка: 47/2020:

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: текуће одржавање објекта

Измена број: 3; усвојена: 10.06.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020; поступак; ОБРИСАН
Образложење:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 07.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020
Дописима број Су IV бр. 32-68/2020 од 20.01,2020.године и број Су IV бр. 32-69/2020 од 20.01,2020.године, Други основни суд у Београду се обратио Министарству правде, Сектору за материјално- 
финансијске послове, са захтевом за добијање сагласности за спровођење набавке полица за архиву и клима уређаја са монтажом, као и за проширење алролријације на економској класификацији 
512. Потреба за набавком са монтажом кпима уређаја за сервер салу Контролно-олеративног центра Другог основног суда у Београду произлази из чињенице да је дошло до квара на клима уређају 
који није могао бити саниран према дефектажном извештају овлашћеног сервиса клима уређаја, док је потреба за набавком полица за архиву условљена пресељењем архиве Другог основног суда у 
Београду из објекта правосудних органа у Улици Катанићева број 15 у објекат КН-4 у просторију која није опремљена полицама за архивске предмете.
Како је Министарство правде актом број 401-00-183/2020-18/11 од 30.01.2020.године дало сагласност за набавке са монтажом једног клима уређаја у сервер сали и архивских полица у укупном износу 
од 734.000,00 динара са ПДВ-ом и донело решење о промени апропријације на економској клисификацији 512, донета је одлука као у изреци.

Измена број: 2; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020
Дописом број Су IV бр. 32-94/2020-1 од 28.01.2020. године, Други основни суд у Београду се обратио Министарству правде, Сектору за материјално-финансијске послове, са захтевом за добијање 
сагласности за спровођење набавки текућег одржавања и поправки опреме и објекта правосудних органа у Улици Катанићева број 15 (осим објекта КН-4), као и за проширење апропријације на 
економској класификацији 425. Потреба за наведеним набавкама произлази из чињенице да је Други основни суд у Београду решењем Министарства правде број 361-00-002/2012-12 од 09.12.2019. 
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свих ситема у згради за 2020.годину.
Како је Министарство правде актом број 401-00-182/2020-18/3 од 11.02.2020. године дало сагласност за спровођење набавки текућег одржавања опреме и зграде, у укупном процењеном износу од 
3.683.000,00 динара са ПДВ-ом, донета је одпука као у изреци.

Измена број: 3; усвојена: 10.06.2020; план: План јавних набавки за 2020.годину од 28.01.2020
У току припреме јавне набавке мале вредности услуга одржавања и поправки противпожарне централе под редним бројем 1.2.1 и набавке услуга одржавања и поправки противпожарних инсталација 
и опреме под редним бројем 2.2.9, у фази испитивања тржишта, установљено је да процењена вредност набавке под редним бројем 2.2.9 није одговарајућа тренутним тржишним ценама, те да се 
ради о истоврсним набавкама које је потребно обједињено спровести. У складу са тим, набавка под редним бројем 2.2.9 је брисана из Плана јавних набавки Другог основног суда у Београду за 
2020.годину, из дела Набавки на које се Закон не примењује и додата јавној набавци мале вредности под редним бројем 1.2.1, те ће се обе набавке спровести подељене у 4 партије као јавна набавке 
мале вредности услуга одржавања и поправки инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара и противпожарне опреме.
Набавка столарских радова под редним бројем 2.3.2 је брисана из дела Набавки на које се Закон не примењује, те је за процењену вредност брисане набавке повећана вредност набавке под редним 
бројем 1.2.1, а набавка столарских радова биће предвиђена Планом јавних набавки за 2021 .годину, па је у скпаду са тим донета одлука као у изоеии.

Место и датум:

м.п.
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