
План набавки за 2018. годину 
Трећи основни суд у Београду

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2018. годину 31.01.2018
Измена број: 1 19.06.2018

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

16,117,583

са ПДВ-ом

2018 9,258,555

2019 6,859,028

добра 5,665,916

1.1.1 4
2018

6
2018

отворени 
поступак

6
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу снабдевања Трећег основног суда у Београду различитим канцеларијским материјалом како би 
се омогућили услови за функционалан рад.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1.1.1; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка разне канцеларијске опреме, 
потрепштина и ситне канцеларијске опреме
3,766,666

1. Канцеларијски материјал и тонери3,266,666

2. Пратећа компјутерска опрема500,000

По годинама: 
2018-1,883,333

2019-1,883,333

Набавка разне канцеларијске опреме, 
потрепштина и ситне канцеларијске опреме
1. Канцеларијски материјал и тонери
2. Пратећа компјутерска опрема

ОРН:
30000000    

426111-П13,266,666 3,919,999
426111-П2500,000 600,000

1.1.2 2
2018

3
2018

отворени 
поступак

3
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу снабдевања Трећег основног суда у Београду различитим појединачним обрасцима и другим 
штампаним канцеларијским материјалом, како би се омогућило обављање редовног рада суда.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда.
интерни број поступка: 1.1.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка образаца и другог штампаног 
канцеларијског материјала
1,190,750

По годинама: 
2018-1,070,888

2019-119,862

Набавка образаца и другог штампаног 
канцеларијског материјала

ОРН:
22800000    

4261111,190,750 1,428,900

Страна 1 од 12Датум штампе: 19.06.2018



1.1.3 2
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу снабдевања Трећег основног суда у Београду горивом за службена возила како би се 
омогућили услови за функционални рад.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1.1.3; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка горива  за потребе службених 
аутомобила Трећег основног суда у Београду
540,000

По годинама: 
2018-405,000

2019-135,000

Набавка горива  за потребе службених 
аутомобила Трећег основног суда у Београду

ОРН:
09100000    

426400540,000 648,000

1.1.4 10
2018

10
2018

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу снабдевања Трећег основног суда у Београду предметним материјалом за редовне потребе 
запослених и потребе образовања запослених.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1.1.4; ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка стручне литературе за редовне 
потребе запослених и потребе образовања 
запослених –претплата за 2019. годину на 
часопис Саветник

60,000

По годинама: 
2018-60,000

Набавка стручне литературе за редовне 
потребе запослених и потребе образовања 
запослених –претплата за 2019. годину на 
часопис Саветник

ОРН:
22200000    

42631060,000 66,000

1.1.5 9
2018

9
2018

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу снабдевања Трећег основног суда у Београду предметним материјалом за редовне потребе 
запослених и потребе образовања запослених.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1.1.5; ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка стручне литературе за редовне 
потребе запослених и потребе образовања 
запослених –претплата за 2019 годину на 
часопис Информатор

108,500

По годинама: 
2018-108,500

Набавка стручне литературе за редовне 
потребе запослених и потребе образовања 
запослених –претплата за 2019 годину на 
часопис Информатор

ОРН:
22200000    

426310108,500 119,350

услуге 10,451,667

1.2.1 5
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Предметну набавку неопходно је спровести за потребе Трећег основног суда у Београду. Оправданост предметне јавне набавке произилази из  
потребе  за услугама мобилне телефоније међу запосленима у Трећем основном суду како би се обезбедио њихов функционалнији рад.
Процењена вредност утврђена је на основу истраживања тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1.2.1; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга коришћења мобилних 
телекомуникација
400,000

По годинама: 
2018-200,000

2019-200,000

Услуга коришћења мобилних 
телекомуникација

ОРН:
64212000    

421414400,000 480,000

Страна 2 од 12Датум штампе: 19.06.2018



1.2.2 5
2018

7
2018

отворени 
поступак

7
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу снабдевања Трећег основног суда у Београду електричном енергијом.
Процењена вредност је утврђена на основу добијених података о просечној потрошњи у претходној години, као и евентуалног повећања потрошње 
електричне eнергије услед планираних радова на адаптацији и санацији зграде правосудних органа у ул Булевар Михајла Пупина 16, Београд.
интерни број поступка: 1.2.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуге електричне енергије8,000,000

По годинама: 
2018-4,000,000

2019-4,000,000

Набавка услуге електричне енергије

ОРН:
09310000    

4212118,000,000 9,600,000

1.2.3 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања редовног функционисања суда и планирана је како би се избегли и умањили 
трошкови набавке нових тонера  кад год  је то могуће.
Процењена вредност  утврђена је испитивањем тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1.2.3; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга рециклаже /пуњење тонера541,667

По годинама: 
2018-270,833

2019-270,833

Услуга рециклаже /пуњење тонера

ОРН:
50300000    

426111541,667 650,000

1.2.4 4
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Предметну набавку неопходно спровести имајући у виду да је одредбама закона којима се регулише рад рачуноводства прописано да је 
послодавац обавезан да изврши попис имовине којом располаже.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1.2.4; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге израде програма за рачуноводство 
(за попис основних средстава)
510,000

По годинама: 
2018-510,000

Услуге израде програма за рачуноводство 
(за попис основних средстава)

ОРН:
72212430    

423211510,000 612,000

1.2.5 4
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања редовног функционисања суда и поштовања законске регулативе којом се 
налаже да се јавна гласила и друга важна акта (извештаји, уписници и сл.) кориче и чувају у одређеном периоду ближе одређеном законском и 
подзаконском регулативом.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1.2.5; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге коричења500,000

По годинама: 
2018-500,000

Услуге коричења

ОРН:
79971000    

423911500,000 600,000

Страна 3 од 12Датум штампе: 19.06.2018



1.2.6 6
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

интерни број поступка 1.2.6
Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања редовног функционисања суда и планирана је како би се избегли и умањили 
трошкови набавке персоналних рачунара кад год је то могуће.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 1.2.6; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 19.06.2018; план: План набавки за 2018. годину од 31.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Трећи основни суд у Београду Планом јавних набавки за 2018. годину од 31.01.2018. године, у складу са тада додељеним апропријацијама није предвидео поступак јавне 
набавке мале вредности услуге поправке и одржавања персоналних рачунара, а за којим предметом набавке су запослени исказали потребе у процесу исказивања потреба, за 
предметима набавки који  су им  неопходни за обављање радних задатака и дужности у току 2018. године. Имајући у виду изнето, као и да су Трећем основном суду у Београду од стране
 Министарства правде Републике Србије дана 06.06.2018. године учитане  повећане апропријације на конту 425 и то за горе означен износ, то је Одлуком о изменама Плана јавних 
набавки за 2018. годину број IV Су.бр. 22-1/2018-11 од 15.06.2018. године предвиђена нова јавна набавка „Услуге поправке и одржавања персоналних рачунара“.

Услуге поправке и одржавања персоналних 
рачунара
500,000

По годинама: 
2018-250,000

2019-250,000

Услуге поправке и одржавања персоналних 
рачунара

ОРН:
50300000    

425220500,000 600,000

Страна 4 од 12Датум штампе: 19.06.2018



Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

110,381,485

са ПДВ-ом

2018 110,055,042

2019 326,442

добра 1,282,493добра 1,282,493

2.1.1 9
2018

9
2018

39.2. 9
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу одржавања хигијене у просторијама Трећег основног суда у Београду. Оправданост јавне 
набавке произилази из потребе за одржавањем просторија у хигијенски чистом стању, за шта су потребна средства за одржавање хигијене.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду
интерни број поступка: 2.1.1; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка производа за чишћење213,033

По годинама: 
2018-53,258

2019-159,775

Набавка производа за чишћење

ОРН:
39830000    

426810213,033 255,640

2.1.2 8
2018

8
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу опремања потребном обућом и одећом запослених у суду који обављају рад на терену и који се 
баве одржавањем у оквиру зграде суда.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка радне одеће, обуће и прибора291,667

По годинама: 
2018-291,667

Набавка радне одеће, обуће и прибора

ОРН:
18000000    

426120291,667 350,000

2.1.3 9
2018

9
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу текућег одржавања расвете у просторијама суда и опремања истих браварско столарским 
ручним алатом и ситним инвентаром, као и опремања одговарајућих просторија неохподним санитарним материјалом, као и у циљу редовног рада 
домара Трећег основног суда у Београду. Оправданост предметне јавне набавке произилази из потребе да се обезбеди нормално функционисање 
и рад суда.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.3; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка техничког потрошног материјала, 
ситног инвентара (расветне опреме и 
електричних светиљки; потрошног 
санитарног материјала; ручног столарско-
браварског алата и ситног инвентара)

289,213

1

По годинама: 
2018-289,213

Набавка техничког потрошног материјала, 
ситног инвентара (расветне опреме и 
електричних светиљки; потрошног 
санитарног материјала; ручног столарско-
браварског алата и ситног инвентара)
1

ОРН:
31500000    

44411000    
44500000    

426910289,213 347,056

Страна 5 од 12Датум штампе: 19.06.2018



2.1.4 5
2018

5
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу поштовања законске регулативе у погледу тачног обрачуна обавеза и новчаних износа у 
предметима извршне материје, односно прибављања програма за обрачун камата за потребе рада судских извршитеља и референата који раде са
 судским извршитељима у извршном одељењу који користе наведени програм.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.4; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Програм за обрачун камата12,500

По годинама: 
2018-12,500

Програм за обрачун камата

ОРН:
72210000    

42321112,500 15,000

2.1.5 10
2018

10
2018

7.1.1) 12
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу снабдевања Трећег основног суда у Београду Службеним гласником Републике Србије.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.5; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка претплате за 2019 на Службени 
Гласник Републике Србије (штампано 
издање)

36,364

По годинама: 
2018-36,364

Набавка претплате за 2019 на Службени 
Гласник Републике Србије (штампано 
издање)

ОРН:
22200000    

42631036,364 40,000

2.1.6 8
2018

9
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања потребног броја електричних уређаја и посуђа неопходних за рад кафе кухиње, 
односно који ће се употребљавати за припрему напитака у сврху репрезентације (односно пријема, свечаних седница и сл.).. Оправданост 
предметне јавне набавке произилази из потребе да се обезбеди редовно функционисање и рад суда.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.6; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричних уређаја и посуђа за 
домаћинство
50,000

По годинама: 
2018-50,000

Набавка електричних уређаја и посуђа за 
домаћинство

ОРН:
39221100    
39710000    

42691950,000 60,000

2.1.7 2
2018

2
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања потрепштина за пригодне догађаје – свечане седнице, пријеме.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.7; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Репрезентација (Набавка хране, 
безалкохолних пића и сродних производа 
ради пригодних догађаја – свечане седнице, 
пријем)

142,050

1. Слана јела 34,500

2. Пиће 102,133

3. Десерти 5,417

По годинама: 
2018-142,050

Репрезентација (Набавка хране, 
безалкохолних пића и сродних производа 
ради пригодних догађаја – свечане седнице, 
пријем)
1. Слана јела
2. Пиће

3. Десерти

ОРН:
15000000    

423711142,050 170,460

Страна 6 од 12Датум штампе: 19.06.2018



2.1.8 4
2018

4
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести имајући у виду да је, у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, (Сл. Гласник РС 
101/05, 91/2015 и 113/2017),  и Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном 
месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи ("Сл. Гласник РС бр. 109/16).послодавац обавезан да поседује 
барем једну приручну апотеку на 50 запослених.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.8; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка приручних зидних апотека81,000

По годинама: 
2018-81,000

Набавка приручних зидних апотека

ОРН:
33140000    

42691981,000 97,200

2.1.9 5
2018

5
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу замене дотрајалих и набавке недостајућих и потребних  скенера и друге електронске опреме, 
како би се обезбедила могућност несметаног и адекватног обављања  рада од стране запослених у суду и редовно функционисање суда и 
обављање задатака и дужности из делокруга рада овог суда.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.1.9; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка скенера и друге електронске опреме166,667

По годинама: 
2018-166,667

Набавка скенера и друге електронске опреме

ОРН:
30000000    

512221166,667 200,000

услуге 109,098,991услуге 109,098,991

2.2.1 3
2018

3
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести за потребе редовног функционисања сајта Трећег основног суда у Београду.
Процењена вредност утврђена је на основу истраживања тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду
интерни број поступка: 2.2.1; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга хостинга за сајт суда8,000

По годинама: 
2018-8,000

Услуга хостинга за сајт суда

ОРН:
72400000    

4232918,000 9,600

2.2.2 10
2018

10
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу хигијенског одржавања завеса у просторијама које користи Трећи основни суд у Београду.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга хемијског чишћења завеса42,000

По годинама: 
2018-42,000

Услуга хемијског чишћења завеса

ОРН:
98310000    

42361242,000 50,400

2.2.3 3
2018

4
2018

39.2. 4
2019

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу хигијенског одржавања аутомобила које користи Трећи основни суд у Београду
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.3; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга прања возила50,000

По годинама: 
2018-25,000

2019-25,000

Услуга прања возила

ОРН:
98310000    

42391150,000 60,000
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2.2.4 6
2018

6
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести за потребе Трећег основног суда у Београду. Оправданост предметне јавне набавке произилази из 
потребе за обавезним осигурањем службених возила.
Процењена вредност утврђена је на основу података о издацима за наведену намену у претходном периоду и потреба Трећег основног суда у 
Београду
интерни број поступка: 2.2.4; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге осигурања возила78,333

По годинама: 
2018-78,333

Услуге осигурања возила

ОРН:
66514110    

42151278,333 94,000

2.2.5 9
2018

9
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу текућег одржавања просторија које користи Трећи основни суд и потребе за дезинфекцијом, 
дезинсекцијом и дератизацијом службених просторија.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду .
интерни број поступка: 2.2.5; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације просторија
20,000

По годинама: 
2018-20,000

Услуге дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације просторија

ОРН:
90920000    

42132020,000 24,000

2.2.6 10
2018

10
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку лекарског прегледа неопходно је спровести имајући у виду да је одредбама члана 38. Закона о раду (Сл. Гл. РС 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 , 75/2014, 13/2017 и 113/2017), лекарски преглед обавезан за радна места са повећаним ризиком, те је предметну 
набавку неопходно спровести у циљу лекарског прегледа правосудних стражара. Предметну набавку санитарног прегледа неопходно је спровести 
имајући у виду да је послодавац обавезан да периодично уради Санитарни преглед запослених који раде са прехрамбеним намирницама у складу 
са чланом 45 став 1 Закона о заштити становништва од заразних болести(Сл. Гл. РС 15/16 ), и Правилника о обавезним здравственим прегледима 
одређених категорија запослених, других лица и клицоноша (Сл. Гл. РС 20/2006 , 27/2006 и 3/2017), те је предметну набавку неопходно спровести у
 циљу обезбеђивања санитарног прегледа запослених у кафе кухињи Трећег основног суда у Београду.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду .
интерни број поступка: 2.2.6; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга лекарског прегледа запослених и 
санитарног прегледа запослених у кафе-
кухињи

122,333

1. Систематски лекарски преглед120,000

2. Санитарни преглед2,333

По годинама: 
2018-122,333

Услуга лекарског прегледа запослених и 
санитарног прегледа запослених у кафе-
кухињи
1. Систематски лекарски преглед
2. Санитарни преглед

ОРН:
85140000    

423911122,333 146,800

2.2.7 4
2018

4
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања редовног функционисања суда и поштовања законске и подзаконске регулативе 
којом се налаже употреба печата суда и штамбиља на писменима која су у оптицају.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.7; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга израде печата и штамбиља66,667

По годинама: 
2018-66,667

Услуга израде печата и штамбиља

ОРН:
30192000    

42391166,667 80,000
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2.2.8 8
2018

9
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно спровести имајући у виду да је одредбама закона прописано да је послодавац обавезан да периодично уради 
Мерење и испитивање осветљености, буке, штетног зрачења и микроклиме у складу са чланом 15, тачка 7 Закона о безбедности и здрављу на 
раду (Сл. Гл. РС 101/2005, 91/2015 и 113/2017).
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.8; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга мерења и испитивања осветљености,
 буке, штетног зрачења и микроклиме
240,000

По годинама: 
2018-240,000

Услуга мерења и испитивања осветљености,
 буке, штетног зрачења и микроклиме

ОРН:
71600000    

423911240,000 288,000

2.2.9 5
2018

5
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести с обзиром да је у смислу чланова 77. и 78. Закона о уређењу судова (Сл.гл. РС 106/2008, 104/09, 
101/10 и 31/11), члана 2. Правилника о Правoсудној стражи ( Сл.гл. РС 91/2005, 107/2005 и 104/2006) и члана 1. Правилника о измени правилника о
 Правосудној стражи ( Сл.гл. РС 33/2011) прописано да радници на пословима Правосудне страже треба да прођу основну обуку конципирану од 
стране запослених у центру по одобрењу Министарства правде и усмислу чланова 77. и 78. Закона о уређењу судова (Сл.гл. РС 106/2008), члана 
2. Правилника о Правосудној стражи ( Сл.гл. РС 91/2005, 107/2005 и 104/2006) и члана 1. Правилника о измени правилника о Правосудној стражи ( 
Сл.гл. РС 33/2011) радници Правосудне страже су наоружана формација, којој за ношење оружја треба дозвола која се добија по завршеној обуци. 
Такође је у циљу испуњења законских обавеза потребно спровести и обуку одређеног броја запослених из пружања прве помоћи.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.9; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга обуке запослених75,000
1. Услуга обуке за пружање прве помоћи16,667

2. Услуга обуке правосудне страже58,333

По годинама: 
2018-75,000

Услуга обуке запослених
1. Услуга обуке за пружање прве помоћи

2. Услуга обуке правосудне страже

ОРН:
79632000    

42339975,000 90,000

2.2.10 1
2018

1
2018

остало 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести за потребе Трећег основног суда у Београду. Оправданост предметне јавне набавке произилази из  
потребе за услугама фиксне телефоније како би се омогућила несметана комуникација и обављање задатака и дужности из делокруга рада Трећег 
основног суда у Београду.
Процењена вредност утврђена је на основу истраживања тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.10; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга фиксне телефоније642,381

По годинама: 
2018-642,381

Услуга фиксне телефоније

ОРН:
64211000    

421411642,381 770,857

2.2.11 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу омогућавања слања и пријема поштанских и писмоносних пошиљки у Трећем основном суду у 
Београду.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.11; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поштанске услуге8,494,506

По годинама: 
2018-8,494,506

Поштанске услуге

ОРН:
64110000    

4214208,494,506 10,193,407

2.2.12 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу снабдевања Трећег основног суда у Београду текућом водом.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.12; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга снабдевања водом и услуге 
канализације
680,613

По годинама: 
2018-680,613

Услуга снабдевања водом и услуге 
канализације

ОРН:
65100000    

421311680,613 816,735
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2.2.13 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести за потребе Трећег основног суда у Београду како би се обезбедило снабдевање просторија које овај 
суд користи топлотном енергијом.
Процењена вредност утврђена је на основу истраживања тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.13; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга снабдевања топлотном енергијом7,916,667

По годинама: 
2018-7,916,667

Услуга снабдевања топлотном енергијом

ОРН:
09320000    

4212207,916,667 9,500,000

2.2.14 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу плаћања накнаде за одношење смећа и поштовања законске регулативе у погледу носиоца 
искључицих права одношења смећа.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.14; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга одношења смећа434,167

По годинама: 
2018-434,167

Услуга одношења смећа

ОРН:
90512000    

421320434,167 521,000

2.2.15 1
2018

1
2018

остало 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести имајући у виду да је одредбама Законика о кривичном поступку прописано да је за одређена дела 
обавезна одбрана, те да уколико окривљени нема изабраног браниоца суд ће му поставити браниоца по службеној дужности са списка који суду 
доставља надлежна адвокатска комора, те суд може одлучити да трошкови поступка падају на терет буџетских средстава суда, односно да је 
одредбама Закона о парничном поступку прописано да се за одређене радње може поставити заступник и да у случају доношења одлуке о 
сиромашком праву издаци за ангажовање заступника падају на терет буџета суда; затим да сведоци и судски вештаци у поступку имају право на 
накнаду трошкова и да се и тај износ треба надокнадити из средстава буџета суда у случају доношења такве одлуке; накнаде за именоване судије 
поротнике у суду такође падају на терет буџета суда.
Процењена вредност утврђена је на основу података о уобичајеним издацима за наведене намене у претходном периоду и потреба Трећег 
основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.15; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стручне услуге (сведоци, судски вештаци, 
браниоци по службеној дужности и 
заступници, накнаде за судије поротнике)

89,044,992

По годинама: 
2018-89,044,992

Стручне услуге (сведоци, судски вештаци, 
браниоци по службеној дужности и 
заступници, накнаде за судије поротнике)

ОРН:
79000000    

42350089,044,992 106,853,990

2.2.16 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања редовног функционисања суда и поштовања законске регулативе којом се 
налаже објављивање огласа, одлука и других аката у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.16; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услугe спровођења оглашавања у 
„Службеном гласнику РС“
166,667

По годинама: 
2018-166,667

Услугe спровођења оглашавања у 
„Службеном гласнику РС“

ОРН:
79341200    

423432166,667 200,000

2.2.17 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања редовног функционисања суда и поштовања законске регулативе којом се 
налаже објављивање огласа, одлука и других аката у дневним јавним гласилима.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услугe спровођења оглашавања у дневним 
новинама
166,667

По годинама: 
2018-166,667

Услугe спровођења оглашавања у дневним 
новинама

ОРН:
79341200    

423432166,667 200,000
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2.2.18 1
2018

1
2018

остало 12
2018

Предметну набавку неопходно спровести имајући у виду да је одредбама закона прописано да окривљени, односно други учесник у судском 
поступку има право да прати ток суђења на свом језику и да му се писмена уручују на језику који разуме, те да судије доносе одлуку у току поступка
 којом се одређује судски тумач, одоносно преводилац ради тумачења, односно превођења у току поступка уколико је окривљени, односно други 
учесник у поступку страни држављанин, а све у циљу поштовања законске регулативе и у ком случају суд може одлучити да трошкови поступка 
падају на терет буџетских средстава суда.
Процењена вредност утврђена је на основу података о уобичајеним издацима за наведене намене у претходном периоду и потреба Трећег 
основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.18; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге превођења375,000

По годинама: 
2018-375,000

Услуге превођења

ОРН:
79530000    

423111375,000 450,000

2.2.19 1
2018

1
2018

остало 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу поштовања законске регулативе којом се налаже послодавцу омогућавање стручног 
усавршавања и образовања, односно службених путовања запослених.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Трошкови службених путовања у земљи и 
инонстранству
58,333

По годинама: 
2018-58,333

Трошкови службених путовања у земљи и 
инонстранству

ОРН:
79997000    

42210058,333 70,000

2.2.20 1
2018

1
2018

остало 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу поштовања законске регулативе којом се налаже послодавцу омогућавање образовања и 
стручног усавршавања запослених.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.20; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Котизација за семинаре83,333

По годинама: 
2018-83,333

Котизација за семинаре

ОРН:
80530000    

42332183,333 100,000

2.2.21 1
2018

1
2018

остало 12
2018

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу поштовања законске регулативе којом се налаже послодавцу омогућавање образовања и 
стручног усавршавања запослених, као и имајући у виду да је као један од услова за радна места државних службеника и положен државни испит.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.21; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Накнаде за стручне испите83,333

По годинама: 
2018-83,333

Накнаде за стручне испите

ОРН:
80000000    

42339183,333 100,000
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Место и датум:

М.П.

председник суда - судија Душан Агатоновић

Овлашћено лице:

председник суда - судија Душан Агатоновић

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.22 7
2018

7
2018

39.2. 7
2019

Интерни број поступка 2.2.22
Предметну набавку неопходно је спровести за потребе Трећег основног суда у Београду. Оправданост предметне набавке произилази из потребе 
за одржавањем возила у исправном стању, као и у циљу обезбеђивања унутрашњости службених возила чистим и безбедним по здравље 
запослених који обављају радне дужности користећи службена возила.
Процењена вредност утврђена је на основу истраживања тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 2.2.22; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 19.06.2018; план: План набавки за 2018. годину од 31.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Трећи основни суд у Београду Планом јавних набавки за 2018. годину од 31.01.2018. године, у складу са тада додељеним апропријацијама није предвидео поступак 
набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује услуге поправки, сервисирања, одржавања и техничког прегледа аутомобила, а за којим предметом набавке су запослени 
исказали потребе за обављање радних задатака и дужности у току 2018. године. Имајући у виду изнето, као и да су Трећем основном суду у Београду од стране Министарства правде 
Републике Србије дана 06.06.2018. године учитане повећане апропријације на конту 425 и , то је Одлуком о изменама Плана јавних набавки за 2018. годину број IV Су. Бр. 22-1/2018-11 
од 15.06.2018. године предвиђена нова набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује „Услуге поправки, сервисирања, одржавања и техничког прегледа аутомобила“.

Услуге поправки, сервисирања, одржавања и
 техничког прегледа аутомобила
250,000

По годинама: 
2018-108,333

2019-141,667

Услуге поправки, сервисирања, одржавања и
 техничког прегледа аутомобила

ОРН:
50110000    

425210250,000 300,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 19.06.2018; план: План набавки за 2018. годину од 31.01.2018
Дана 06.06.2018 године Трећем основном суду у Београду од стране Министарства правде Републике Србије учитано је проширење апропријација на конту 425 и то за износ од укупно 1.000.000,00 
динара са ПДВ-ом.

Како је Трећем основном суду у Београду учитано проширење апропријација на конту 425 за горе означен износ, то Трећи основни суд у Београду није у могућности да испланира све набавке у пуном 
обиму, те ће се измена плана јавних набавки за 2018. годину извршити у смислу планирања набавки по редоследу приоритета и то прво набавке услуге поправке и одржавања персоналних рачунара 
и набавке услуге поправки, сервисирања, одржавања и техничког прегледа аутомобила
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