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1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА 

 

Изменама и допунама плана набавки добара на које се не примењује Закон о Јавним 

набавкама планирамо измену набавке:  

 

1.1.16. Набавка цвећа и цветних аранжмана за декорацију угоститељских објеката 

Студентског центра као и декорацију простора код пружања угоститељских 

услуга на терену. 

  

Изменама и допунама проширује се предмет набавке и додаје замена 

дотрајалих стабала испред четвртог павиљона и клуба ''Студент''. 

 

            Вредност ове набавке повећана је са првобитно процењене вредности, на 

новопроцењену вредност од 650.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  

Набавка ће се финансирати из сопствених прихода и средстава редовне 

делатности. 

 

Изменама и  допунама плана у оквиру плана набавки добара на које се не примењује 

Закон о  јавним набавкама додаје се нова набавка: 

 

1.1.19. Набавка амбалаже за потребе допунске – комерцијалне делатности 

Студентског центра 

Амбалажа се набавља искључиво за тржиште па је с тога предметна набавка  

изузета од примене Закона на основу члана 14. став 1. тачка 3. ЗЈН. 

Планирана вредност набавке је 1.200.000,00 динара а средства за 

финансирање обезбеђена су из сопствених прихода остварених на тржишту на 

позицији 426 911 – Потрошни материјал. 

 

2. ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ УСЛУГА 

 

Изменама и  допунама плана у оквиру плана набавки услуга на које се не примењује 

Закон о  јавним набавкама додаје се нова набавка: 

1.2.31. Израда идејног решења са предмером и предрачуном радова за адаптацију 

клуба ''Студент'' у оквиру другог павиљона Студентског центра 

Процењена вредност ове услуге је 50.000,00 динара а средства за реализацију 

опредељена су из средстава редовне делатности и сопствених прихода на 

конту 424 911 – Остале специјализоване услуге. 

 

 

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ РАДОВА 

 

Изменама и допунама плана набавки радова на које се не примењује Закон о Јавним 

набавкама мења се односно повећава се вредност следећих  набавки:  

1.3.4. Набавка радова на централном грејању односно репарација машинских 

инсталација по објектима Студентског центра са евентуалном заменом 

вентила ако се за тим покаже потреба пре почетка нове  грејне сезоне.  
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Ново процењена  вредност набавке је 650.000,00 без обрачунатог ПДВ-а. 

Набавка ће се финансирати из буџетских прихода за редовну делатност и 

сопствених прихода а конто за финансирање набавке је 425 116 – Централно 

грејање. 

 

1.3.6 Набавка електро радова односно интервентно одржавање свих електро 

инсталација и склопова у објектима Студентског центра. 

 

Ново процењена вредност набавке је 830.000,00 без обрачунатог ПДВ-а. 

Набавка ће се финансирати из буџетских прихода за редовну делатност и 

сопствених прихода а конто за финансирање је 425 117 – Електро радови.   

 

 

Изменама и допунама плана набавки радова на које се не примењује Закон о Јавним 

набавкама планирамо и нову набавку:  

 

1.3.9. Репарација шанка и ретро шанка и других дрвених елемента у клубу 

''Студент'' 

У оквиру планираног пројекта адаптације клуба ''Студент'' неопходно је 

репарирати постојећи дрвени шанк у објекту као и друге елементе од дрвета .   

Процењена вредност репарације елемената од дрвета је 350.000,00 без 

обрачунатог ПДВ-а. Набавка ће се финансирати из буџетских прихода за 

редовну делатност и сопствених прихода а конто за финансирање је 425 112 – 

Столарски  радови.   

 

Носилац планирања 

______________________________ 

Саша Милојевић 

 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

 Директор 
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