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Редни 

број
Предмет набавке 

Предложена 

Процењена вредност 

(укупно, на годишњем 

нивоу)

Број 

конта

Оквирни месец 

покретања, закључења 

уговора, извршења 

уговора 

Разлог  и оправданост набавке, начин 

утврђења процењене вредности

1 ДОБРА 23,000,000.00

1.1
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА 

ОПРЕМА                              
7,500,000.00 5122 1/2018, 2/2018, 2/2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења 

основног средства за рад који се користи у 

настави и свим радним процесима 

запослених. Процена вредности набавке 

извршена је на основу анализе тржишта и 

исказаних потреба организационих јединица 

Факултета.

1.2
АДМИНИСТРАТИВНИ 

МАТЕРИЈАЛ
2,000,000.00 4261 6/2018, 6/2018, 6/2019

Набавка се спроводи ради обављања 

редовних активности предвиђених 

систематизацијом.Процена количина је 

извршена на основу анализе потрошње 

претходне три године, увећане за додатне 

активности и потребе.

1.3

СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ, 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И 

ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ 

1,000,000.00 4268 5/2018, 5/2018, 5/2019

Набавка је неопходна ради обезбеђења  

услова за рад запосленима на Факултету. 

Процена вредности набавке извршена је на 

основу анализе тржишта и претходне 

потрошње. 

1.4
РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ     
3,000,000.00 5151 9/2018, 9/2018, 9/2019

Набавка се спроводи ради реализовања 

основног средства за рад који се користи у 

настави. Процена вредности набавке 

извршена је на основу анализе тржишта и 

исказаних потреба организационих јединица 

Факултета. 
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1.5
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ
1,500,000.00 4268 4/2018, 4/2018, 4/2019

Набавка је неопходна ради обезбеђења  

потрошног материлјала сијалица, брава, и 

осталог материјала неопходног за 

омогућавање несметаног рада запослених на 

Факултету. Процена вредности набавке 

извршена је на основу анализе тржишта и 

претходне потрошње. 

1.6 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА               4,500,000.00 5125 2/2018, 2/2018, 2/2019

Набавка се спроводи ради реализовања 

основног средства за рад- материјала и 

опреме која се користи у лабораторијама 

Факултета. Процена вредности набавке 

извршена је на основу анализе тржишта и 

исказаних потреба организационих јединица 

Факултета. 

1.7 СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ 

ДОЈАВУ ПОЖАРА
2,500,000.00 5128 7/2018, 7/2018, 8/2018

Набавка се спроводи ради испуњења законом 

прописаних обавеза Факултета прописима о 

противпожарној заштити.

1.8 КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 1,000,000.00 5122 5/2018, 5/2018, 5/2019

Набавка се спроводи ради прибављања 

основних средстава за рад - нпр. замену 

дотрајалих столица за потребе запослених на 

Факултету. Процењена вредност је утврђена 

на основу збирно исказаних потреба 

организациних јединица Факултета. 
2 УСЛУГЕ 22,100,000.00

2.1  УСЛУГЕ РЕСТОРАНА               2,000,000.00 4237 3/2018, 3/2018, 3/2019

Набавка је неопходна ради обезебеђења 

услуге ресторана запосленима на Факултету, 

као и презентације Факултета за потребе 

института у сарадњи са привредним 

субјектима. Процена вредности набавке 

извршена је на основу анализе тржишта и 

претходне потрошње. 

2.2 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА 1,000,000.00 4234 11/2018, 11/2018, 11/2019
Набавка је неопходна за штампање 

информатора, књига, збирки задатака.

2.3

УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ 

НАБАВЦИ 

ПРЕВОЗА,СМЕШТАЈА У 

ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ                      

14,000,000.00
 4221-

4224
1/2018, 2/2018, 2/2019

Неопходно је обезбедити запосленима на 

Факултету и студентима смештај и карте за 

превоз ради учешћа на семинарима и 

такмичењима. Процена вредности је рађена 

на основу увида у цене на тржишту. 



2.4
УСЛУГЕ  У ОБЛАСТИ 

ОСИГУРАЊА
2,000,000.00 4215 01/2018, 2/2018,02/2019

Неопходно је обезбедити осигурање за 

потребе сарадње Факултета са привредним 

субјектима и учешћа на тендерима; Процена 

вредности је рађена на основу увида у цене на 

тржишту. 

2.5 КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ 1,000,000.00 4249 02/2018, 02/2018, 02/2019

Набавка се спроводи ради прибављања 

консултантских услуга који би побољшали 

процес и организацију рада организационих 

јединица Факултета.

2.6 УСЛУГЕ ДОМАЋИНСТВА 2,100,000.00 4236 3/2018, 3/2018, 3/2019

Набавка је неопходна ради обезебеђења 

услуге кетеринга, хране, и коктела 

запосленима на Факултету, поводим прославе 

јубилеја, промоција доктората, као и 

презентације Факултета за потребе института 

у сарадњи са привредним субјектима. 

Процена вредности набавке извршена је на 

основу анализе тржишта.
3 РАДОВИ 4,500,000.00

3.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   4,500,000.00 4251 6/2018, 6/2018, 6/2019

Набавка је неопходна из разлога текућег 

одржавања објеката, из безбедоносних 

(круњење фасаде...), естетских и 

здравствених разлога; Процена вредности је 

извршена на основу анализе претходних 

уговора и исказаних потреба организационих 

јединица Факултета.
УКУПНО: 49,600,000.00


