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Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Планирана средства у буџету/фин.плану
без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључењ а извршењ а
уговора
уговора

0

Укупно

0

добра
1.1.1

Процењ ена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Службена, радна одећа и средства за личну
заштиту запослених у покрајинским органима
П1. Службена и радна одећа за запослене у
покрајинским органима
П2. Средства за личну заштиту запослених
у покрајинским органима

Службена,
4.995.833за личну
5.204.166 радна одећа и средства
заштиту запослених у покрајинским
органима
-4.995.833
П1. Службена
4.995.833
и радна одећа за запослене у
208.333
покрајинским органима
-208.333
П2. Средства 208.333
за личну заштиту
запослених у

5.995.000

426124-ПП1

-5.995.000

426124-ПП1

250.000

426124-ПП2

-250.000

426124-ПП2

отворени
поступак

2
2020

3
2020

6
2020

покрајинским органима

По годинама:
2020-5.204.167
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

На основу Закона о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС" бр: 101/2005,и 91/2015 и 113/2017),члана 7., 11., 15. тачка 5.
Правилника о средствима личне заштите на раду, личној заштитној опреми, једнообразној одећи, обући и радној одећи и обући за пружање
угоститељских услуга који је донео Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова бр. 133-160-3/2015-01 и Одлуке
Владе АП Војводине бр. 161-1/2015 о усвајању Акта о процени ризика на свим радним местима и у радној околини у покрајинским
органима.Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број:37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинске скупштинске
Одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину ("Службени лист АПВ број 54/19), Финансијски план Секретаријата за 2020. годину, Програм 0606Подршка органу јавне управе, Програмска активност 1009-Безбедност на раду
Процењена вредност утврђена на основу уговора из претходних година и испитивања тржишта
интерни број поступка: Д-1/2020; тип набавке: обликована по партијама,резервисана набавка;

Измена број: 1; усвојена: 20.3.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020. године ("Службени гласникРС" број 29/20), и Одлуке Владе РС о проглашењу проглашењу болести
COVID -19 ("Службени гласникРС" број 23/20) од 10.03.2020. године а услед изузетне хитности проузроковане актуелном епидемиолошком ситуацијом а у циљу спречавања ширења
инфекције средсва ће се преусмерити за друге намене

Датум штампе: 20.3.2020

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.2

Заштитна и службена обућа за запослене у
покрајинским органима

Заштитна
за запослене у
2.162.500 и службена обућа2.162.500
покрајинским органима
-2.162.500

По годинама:

2.595.000

426124

-2.595.000

426124

отворени
поступак

2
2020

3
2020

6
2020

2020-2.162.500
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

На основу Закона о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017), члана 7., 11., 15. тачка
5.Правилника о средствима личне заштите на раду, личној заштитној опреми, једнообразној одећи , обући и радној одећи и обући за пружање
угоститељских услуга који је донео Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова бр. 133-160-3/2015-01 и Одлуке
Владе АП Војводине бр. 161-1/2015 о усвајању Акта о процени ризика на свим радним местима и у радној околини у покрајинским органима.
Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број:37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинске скупштинске Одлуке о
буџету АП Војводине за 2020. годину ("Службени лист АПВ број 54/19) Финансијски план Секретаријата за 2020. годину, Програм 0606-Подршка
органу јавне управе, Програмска активност 1009-Безбедност на раду
Поцењена вредност утврђена на основу уговора у претходним годинама и истраживања тржишта
интерни број поступка: Д-2/2020; тип набавке: резервисана набавка;

Измена број: 1; усвојена: 20.3.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020. године ("Службени гласникРС" број 29/20), и Одлуке Владе РС о проглашењу проглашењу болести
COVID -19 ("Службени гласникРС" број 23/20) од 10.03.2020. године а услед изузетне хитности проузроковане актуелном епидемиолошком ситуацијом а у циљу спречавања ширења
инфекције средсва ће се преусмерити за друге намене

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 20.3.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 14.1.2020
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020. године ("Службени гласникРС" број 29/20), и Одлуке Владе РС о проглашењу проглашењу болести COVID -19 ("Службени
гласникРС" број 23/20) од 10.03.2020. године а услед изузетне хитности проузроковане актуелном епидемиолошком ситуацијом а у циљу спречавања ширења инфекције средсва ће се преусмерити
за друге намене

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:
Иван Ђоковић

Одговорно лице:
_______________________________
Иван Ђоковић

Датум штампе: 20.3.2020

Апликација Управе за јавне набавке
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