
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
Редни 
број 

/напомена 

Предмет набавке  и 
ОРН 

Процењена 
вредност без 

ПДВ 

Врста поступка Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни рок 
трајања уговора 

  УКУПНО 3.172.246         

1. ДОБРА 3.172.246         

1. Електрична 
енергија  

ОРН: 09310000 
500.000 

Јавна набавка 
мале вредности 

Члан 39. ЗЈН 

Јануар 
2018. године 

Фебруар 
2018. године 

Март 2019. године 
  

  
Вредност јавне набавке се процењује на основу трошкова из 2017. године. Процењена вредност обрачуната је са 
процењеним трошковима приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, процењеним трошковима 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и процењеним трошковима акцизе. 

2. Набавка стилских 
столица за Свечану 

салу 
ОРН: 39112000 

775.000 
  

Јавна набавка 
мале вредности 

Члан 39. ЗЈН 

Септембар 
2018. године 

Октобар 
2018. године 

Новембар 
2018. године 

  Универзитет уметности аплицирао је код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за доделу средстава за 
2018. годину за реализацију овог пројекта. Процењена вредност утврђена је на основу поднетог Захтева за доделу 
средстава за реализацију пројекта у оквиру програма расподеле инвестиционих средстава за 2018. годину број 2/2 од 
27.10.2017. године 

3. Опремање 
учионице 

ОРН: 32322000 
697.246 

Јавна набавка 
мале вредности 

Члан 39. ЗЈН 

Септембар 
2018. године 

Октобар 
2018. године 

Новембар 
2018. године 

 Универзитет уметности аплицирао је код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за доделу средстава за 
2018. годину за реализацију овог пројекта. Процењена вредност утврђена је на основу поднетог Захтева за доделу 
средстава за реализацију пројекта у оквиру програма расподеле инвестиционих средстава за 2018. годину број 2/3 од 
30.10.2017. године 



4. 

Набавка 
информационог 

система 
ОРН: 48810000 

1.200.000 
  

Јавна набавка 
мале вредности 

Члан 39. ЗЈН 
  

Септембар 
2018. године 

Октобар 
2018. године 

Новембар 
2018. године 

 Универзитет уметности аплицирао је код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за доделу средстава за 
2018. годину за реализацију овог пројекта. Процењена вредност утврђена је на основу поднетог Захтева за доделу 
средстава за реализацију пројекта у оквиру програма расподеле инвестиционих средстава за 2018. годину број 2/1 од 
27.10.2017. године 

 

Доставити: Служби за правне послове, Служби за финансијско материјалне послове и архиви Универзитета уметности. 

 

Овлашћено лице: 

 

Ректор мр Зоран Ерић,ред. проф. 

 

 


