
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УПРАВА ЗА ШУМЕ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни 

број 

Предмет 

набавке/ 

ОРН 

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

Планирана средства у 

буџету/фин. плану 

(без ПДВ-а) 
Врста 

поступка 

Оквирни датум 

Напомена 

(централизација, 

претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН...) 
Износ Конто 

Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

Уговора 

 УКУПНО 13.194.000.        

 Добра 7.000.000.        

1. 

Гориво за 

службене 

аутомобиле 

(бензин, дизел и 

гас) 

 

4.000.000. 

2015-

3.200.000 

2016- 

800.000. 

4.000.000. 

 

4.800.000. 

са ПДВ-ом 

426411 Отворени 

поступак 

Март 

2015. 

Април 

2015. 

Март 

2016 

Чл.32 ЗЈН 

Централизовано 

Управа за 

заједничке 

послове 

Разлог и оправданoст 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене вредности  

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године,  и расположивих средстава на 

економској класификацији.  Због рада шумарске  и ловне инспекције инспекције која врши контролу газдовања 

шумама и газдовања дивљачи и организовања лова на подручју Републике потребно је изабарати добављача који има 

продајна места у свим општинама на подручју Републике. Снабдевање се врши путем дебитних картица.  

2. 

 

 

 

 

Рачунарска опрема 

-рачунари  

-штампачи 

ОРН: 3023600 

3.000.000. 
2.500.000. 

500.000. 

 

3.000.000. 

 

3.600.000. 

Са ПДВ-ом 

512221 

512222 

 

 

Мале 

вредности 

 

Март 

2015. 

Април 

2015. 

Мај 

 2015. 

Чл.39 ЗЈН 

 



Разлог и 

оправданпст 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Опрема је у функцији извршавања послова из делокруга рада Управе за шуме.  Успостављање информационих 

система,чија вођење и ажурирање су обавезе установљене чланом 53. Закона дивљачи и ловству и чланом 68. Закона 

о шумама.  Неопходност набавке опреме потребна је  ради квалитетног, бржег и поузданијег обављања послова, 

повезаности са шумарском – ловном инспекцијом, обавезне безбедности и чувања података. Тренутна опрема је 

стара, мрежа и мрежна опрема је дотрајала док ниједан рачунар не задовољава потребе запослених у потпуности а 

већина рачунара је за расход.  Сервери и штампачи не могу више да се користе због застарелости. 

 Услуге 6.194.000.        

1. 

Штампање ловних 

карата  

ОРН:79810000 

800.000. 800.000. 

960.000. са 

ПДВ-ом 

423419 Мале 

вредности 

Фебруар 

2015 

Март 

2015 

Март 

2015 

Чл. 39 ЗЈН 

Разлог и 

оправданпст 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене вредности 

Сагласно одредби члана 61. Закона о дивљачи и лосвству („Службени гласник РС, број: 18/10ˮ) и Правилника о 

организовању лова о изгледу и  садржини ловне карте ...(„Службени гласник РС, број: 44/10ˮ)  Министарство врши 

штампање ловних карата. Вредност набавке је процењена на основу уговора из претходне 3 године. 

 

 

2. 

Израда 

евиденционих 

маркица за 

обележавање 

уловљене дивљачи 

ОРН: 19520000 

2.394.000. 

2015-

2.000.000. 

2016-

394.000. 

2.394.000. 

 

2.872.800. 

са ПДВ-ом 

423911 Мале 

вредности 

Фебруар 

2015 

Март 

2015 

Март  

2016. 

Чл. 39 ЗЈН 

Разлог и оправданoст 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене вредности 

Обавеза обележавања уловљене дивљачи утврђена је у  члану 67. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник 

РСˮ, број 18/10) и члана 4. Правилника о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи ...  

(„Службени гласник РСˮ, бр. 16/12 и 31/13). Вредност јавне набавке утврђена је на основу три понуде.  

 

 

 

 

 

          

3. Услуге 

сервисирања 

службених 

аутомобила са 

уградњом 

резервних делова 

3.000.000. 

2015.-

2.600.000 

2016.-400.000 

3.000.000. 

 

3.600.000. 

Са ПДВ-ом 

426491 
Мале 

вредности 

Фебруар 

2015. 

Март 

2015. 

Март  

2016 

Чл. 39 ЗЈН 



 

Обрадила: Душица Усановић   _________________________________________ 

Финансијска средства: Горана Николовски ___________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                        Одговорно лице: 

 Перица Грбић, директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OРН:50112000 

 Разлог и оправданoст 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене вредности 

Битна је за успешно и безбедно обављње поверених послова и задатака. До процењене вредности се дошло анализом 

уговора из претходних година, броја запослених и висином расположивих средстава на економској класификацији 

425. 

 

НАПОМЕНА: Имајући у виду значај и укупну годишњу вредност јавних набавки, неопходно је  запослити лице које ће као основни посао 

обављати посао јавних набавки, тј.  у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији предвидети радно место службеника за јавне набавке. 



 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УПРАВА ЗА ШУМЕ 

Редни 

број 

Предмет набавке 

 

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

Планирана средства 

(без ПДВ-а) Основ за 

изузеће 

Оквирни датум 

Напомена 

Износ Конто 
Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

Уговора 

 УКУПНО 5.529.000.        

 Услуге 5.529.000.        

1. 

Ангажовање 4 лица  

на финасијским 

пословима, превоза 

лица или  пословима 

аналитике у области 

шумарства и ловства  

3.385.000 

 

 

накнаде  

1.956.000. 

доприноси  

1.085.000. 

порези  

344.000. 

423599 

Услуге по 

уговору 

Члан 7.став1. 

тачка 12) 

Закан о јавним 

набавкама 

Март 

 2015. 

Април 

2015. 

Децемар 

2015. 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Послови који  спадају у делокруг рада Управе за шуме, који су дефинисани Законом о министарствима, Законом о шумама, 

Законом о дивљачи и ловству, као и Правилником о систематизацији. 

Процена вредности је извршена аналогно прописаним коефицијентима Закона о платама у државним органима, за конкретна 

радна места. 

2. 

Израда и одржавање 

веб сајта  

210.000 210.000. 

252.000. са 

ПДВ-ом 

 

 

423421 

Услуге по 

уговору 

Члан 39. 

став 2. ЗЈН 

Фебруар 

2015. 

Фебруар 

2015. 

Децембар 

2015 

 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Сајт доприноси унапређењу сарадње са становништвом и привредом, самим тим што повећава видљивост Управе и омогућава 

јавности увид у рад Управе. Подаци и услуге које Управа за шуме пружа заинтересованим лицима постају доступни: конкурси, 

јавне набвке, корисни линкови и остале информације. На сајту ће се наћи подаци о активностима управе, саопштења и остале 

информације од јавног значаја као и Закони, подзаконска акта и остала документа из делокруга рада Управе за шуме.  

3. 

Услуге интернет 

провајдера 

398.000. 

2015-338.000. 

2016-60.000. 

398.000. 

477.000.са 

ПДВ-ом 

421412 Члан 39. 

став 2. 

Фебруар 

2015. 

Фебруар 

2015. 

фебруар 

2016. 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин  

утврђивања процењене 

Управа за шуме тренутно је увезана АДСЛ везом са три рутера кућних перформанси који не могу да задовоље потребе Управе 

за шуме и доводе до пада интернет мреже и ометање редовног пословања Управе за шуме. 



Обрадила: Душица Усановић   _________________________________________               Одговорно лице: 

Финансијска средства: Горана Николовски ___________________________________                Перица Грбић, директор 

вредности 

4. 

Услуге посредовања 

при набавци 

авионских карата и 

обезбеђивања 

хотелског смештаја 

300.000. 300.000. 

360.000. са 

ПДВ-ом 

 

 

422221 

422231 

 

Члан 39. 

став 2. ЗЈН 

Фебруара 

2015. 

Фебруара 

2015. 

Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Процес усаглашавања прописа из области шумарства и ловства са законодавством ЕУ, захтева службена путовања у 

иностранство, затим присуство на министарској конференцији Шуме Европе, али и конференцијама ФАО, ОЕЦД и др. 

Међнародним догађајима. 

5. 

Акт процене ризика 

радног места 

200.000. 200.000. 

240.000 

са ПДВ 

423911 Члан 39. 

став 2. ЗЈН 

Фебруар 

2015. 

Фебруар 

2015. 

Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

 

Доношење акта о процени ризика радног места је у складу са Законом из области заштите на раду.  

   6. 

 

Услуга осигурања 

запослених 

(основно) 

250.000. 250.000. 

300.000. са ПДВ 

421520 Члан 39. 

став 2. ЗЈН 

Април. 

 2015. 

Април 

2015. 

Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Запослени за време рада и за време одласка и доласка на посао морају бити осигурани. Процена је извршена на основу 

расположивих средстава и на основу добијених понуда.  

   7. 

 

Ауто гуме са 

услугом монтирања 

(основно) 

396.000. 396.000 

475.000. са ПДВ 

426491 Члан 39. 

став 2. ЗЈН 

Април. 

2015. 

Април 

2015. 

Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Запослени за време рада и за време одласка и доласка на посао морају бити осигурани. Процена је извршена на основу 

расположивих средстава и на основу добијених понуда. 

   7. 

 

Услуга мобилне 

телефоније 

390.000. 390.000 

468.000. са ПДВ 

421414 Члан 39. 

став 2. ЗЈН 

Март 

2015. 

Април 

2015. 

Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Битно за рад инспекције и спровођење контроле , затим остваривање комуникације унутар министарства, другим органима: 

полицијом, тужилаштвом, странкама, општинама, затим корисницима шума, шуамрима, ловочуварима и др. Вредност је 

утврђена према висини трошкова који се признају: инспекција 500 дин, директор 2000 дин.  И самим расположивим 

средствима. 


