
 

 

 

План набавки изузетих од примене закона 

 

Р.б. Предмет набавке 
Процењена 

вредност без ПДВ-а 

Основ за изузеће 

из ЗЈН 

Оквирни датум 

Покретањa набавке 

Укупно    

Услуге 

 
  

1. Закуп пословних просторија за потребе држања наставе 

ученика Медицинске школе  
558.333,33 

Члан 27. јануар 

2. Пружање услуга (вођење послова ) из безбедности и 

здравља на раду за потребе Медицинске школе у 

Ћуприји 

30.000,00 
Члан 27. јануар 

3. Услуга одржавање програма – пословног софтвера за 

потребе службе за финансијско-рачуноводствене послове 

Медицинске школе у Ћуприји , за један рачунар 

20.000,00 
Члан 27. јануар 

4. Услуга  кетеринга односно спремање и достава хране 

према спецификацији тј.предмета набавке за потребе 

Медицинске школе у Ћуприји 

83.333,33 
Члан 27. јануар 

5. Превоз запослених за долазак и одлазак са рада односно 

набавка месечних аутобуских карата за превоз 

запослених на рад и са рада 

450.000,00 
Члан 27. јануар 

6. Набавка електричне енергије за снабдевање за објекте 

Медицинске школе 
583.333,00 

Члан 27. фебруар 

7. Услуга сервисирања противпожарних апарата и остало 

све према техничкој спецификацији-  опису услуга за 

потребе Медицинске школе у Ћуприји 

37.500,00 
Члан 27. фебруар 

Измена бр. 2 Плана набавки за ___2021__. 
годину 

Наручилац __МЕДИЦИНСКА ШКОЛА___ 

Датум усвајања:   12.08.2021.год. 

 

 



8. Услуга превентивне санитарне заштите : дератизација, 

дезинфекција и дезинсекција са посебним акцентом на 

спровођење мера превенције , заштите и сузбијања 

ширења епидемије COVID -19 у објекатима  Медицинске 

школе у Ћуприји према техничкој спецификацији – 

опису услуга 

100.000,00 
 

Члан 27. 
фебруар 

9. Услуга - геодетских услуга за потребе озакоњења 

фискултурне сале Медицинске школе и потребе израде 

пројекта доградње објекта Медицинске школе  према 

спецификацији – опису услуга 

33.333,33 
Члан 27. фебруар 

10. Услуга - телекомуникационих  услуга  ( пакет: фиксни 

телефон и интернет) за потребе Медицинске школе а 

према спецификацији – опису услуга 

100.000,00 
Члан 27. Март 

11. Услуга - сервисирање фотокопир апарата за потребе 

Медицинске школе у Ћуприји према спецификацији – 

опису услуга 

33.333,33 
Члан 27. април 

12. Услуга - израда великог печата са грбом за потребе 

Медицинске школе  према спецификацији – опису 

услуга 

2.500,00 
Члан 27. мај 

13. 

Измена 

01-1286 од 

11.06.2021. 

Услуга –Израда техничке документације – Катастарско 

топографског плана, Пројекта 

парцелације/препарцелације за потребе експропријације 

и eлабората геодетских радова за спровођење поступка 

парцелације/препарцелације кроз катастар 

непокретности за локацију Медицинске школе у 

Ћуприји 

 

100.000,00 

 

 

Члан 27. 

 

 

јун 

14.(22). Услуга - редовно сервисирање клима уређаја ,пуњење 

гасом, замена катализатора  и монтажа климе у 

канцеларијама и учионицама у Медицинској школи у 

Ћуприји према спецификацији – опису услуга  

 

100.000,00 
 

Члан 27. 
август 

15.(23.) Услуга - осигурање ученика Медицинске школе за 

шк.2021/2022.годину 
250.000,00 

Члан 27. септембар 



16.(24.) Услуга - Уклањање, одвоз и одлагање отпадне шљаке из 

котларнице у  Медицинској школи према 

спецификацији – опису услуга  

24.166,67 
Члан 27. октобар 

17.(26.) 

Измена 

01-1684 од 

11.08.2021. 

Услуга – гептехничко истраживање тла са израдом 

елабората о геотехничким условима  
150.000,00 

 

Члан 27. 
 

октобар 

Добра 

 

   

18.(11.) Набавка медицинског и лабораторијског материјала  

( реагенси, хемикалије, лабораторијско стакло и прибор, 

медицински материјал и остали прибор,уља и средства 

за масажу, тренажери и медицински инструменти, 

помагала, средства за дезинфекцију и остало) за потребе 

Медицинске школе у Ћуприји 

 

 

616.666,66 

 

 

Члан 27. 

април 

19.(12.) Набавка књига за награђивање ученика према 

спецификацији 

45.454,55 Члан 27. април 

20.(17.) Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате 
према спецификацији  

 

66.666,67 Члан 27. јул 

21.(19.) Набавка горива и уља према спецификацији  

 

8.333,33 Члан 27. август 

22.(20.) Набавка канцеларијског материјала за потребе 

Медицинске школе према спецификацији  

 

183.333,33 Члан 27. август 

23.(21.) Набавка средства за одржавање чистоће просторија за 

потребе Медицинске школе у Ћуприји  

 

 

166.667,00 

 

Члан 27. 
август 

24.(29.) Набавка потрошног материјала 

(ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА, ВОДОМАТЕРИЈАЛА, 

БРАВАРИЈЕ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛА) 

 

104.166,67 

 

 

Члан 27. 

 

новембар 



 

. 

 

 

 

за потребе Медицинске школе  

 

радови   

25.(16.) Кречење/бојење учионица на 2.спрату школе  283.333,33 
Члан 27. јун 

26.(18.) Радови око централног грејањ у Медицинској школи  25.000,00 
Члан 27. август 


