
 

 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“  

БРОЈ: I-115-3/17  

ДАНА: 09.06.2017. године 

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н 

 

 На основу члана 57. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09, 52/11 и 55/13), у складу са донетим 

Финансијским планом за 2017. годину,  на седници школског одбора Основне школе 

„Ђура Јакшић“ Зрењанин одржаној дана 09.06.2017. године, једногласно је од 7 присутних 

чланова са 7 гласова „за“ и ништа „против“ од укупно 9 чланова школског одбора донета  

 

О  Д  Л  У  К  А 

1). Доносе се Измене и допуне 1 Плана јавних набавки за 2017. годину дел.бр. I-

114/17 од 09.06.2017. године. 

2. Утврђује се пречишћен текст Плана набавки дел.бр.I-2/17 од 26.01.2017. године 

закључно са Изменама и допунама 1 Плана набавки за буџетску 2017. Годину. 

 3. У Плану јавних набавки за 2017. годину, дел.бр.I-2/17 од 26.01.2017. године 

(даље: План набавки) у делу „Добра“ мења се износ процењене вредности хране за 

ученике по партијама и укупно и брише се планирани поступак за природни гас за 

загревање школе, а у делу „Радови“ брише се планирани поступак санације кровова и то: 

 

 „ а). Мења се текст: 

Рб Предмет набавке 

Процењена 

вредност 
без ПДВ-а 

Врста 

поступка 

 
Оквирни датум 

покретања 

поступка 

закључења 

уговора 

извршења 

уговора 

 

Добра  

1.1.2 Храна за 

ученике – по 

партијама 

1. пекарски 

производи          

1.300.000 

2. намирнице и 

други 

прехрамбени 

производи                                   

3. готова 

кувана јела                

940.000 

3.000.000 
Поступак  

јавне набавке мале 
вредности 

5/2017 6/2017 6/2018 

и сада гласи: 

Рб Предмет набавке 

Процењена 

вредност 

без ПДВ-а 

Врста 

поступка 

 

Оквирни датум 

покретања 

поступка 

закључења 

уговора 

извршења 

уговора 

 

Добра 

1.1.2 Храна за 

ученике – по 

партијама 

3.600.000 Поступак  

јавне набавке мале 

вредности 5/2017 6/2017 6/2018 



1. пекарски 

производи          

1.300.000 

2. намирнице 

и други 

прехрамбени 

производи                                  

760.000 

3. готова јела                

940.000 

б). И брише се текст: 

1.1.4 Природни гас 

за загревање 

школе           

2.000.000 

Поступак 

јавне набавке мале 

вредности 2/2017 2/2017 12/2017 

због неиспуњења услова за спровођење поступка јавне набавке, јер на тржишту постоји 

само један дистрибутер природног гаса. 

в). И брише се текст: 

Радови 

1.3.1 Санација 

кровова (са 

олуцима) 

главне зграде у 

Зрењанину и у 

Јанков Мосту   

4.500.000 
Поступак 

јавне набавке мале 

вредности 
5/2017 6/2017 8/2017 

због немогућности да се школи доделе потребна финансијска средства. 

 

3). Измене и допуне 1 Плана набавки за 2017. годину дел.бр. I-114/17 објавити на 

Порталу УЈН и на интернет страници школе. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 У Закону о основама система образовања и васпитања у делу који регулише 

надлежност органа управљања установе у члану 57. став 1. тачка 10. утврђено је да 

школски одбор:„10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и 

статутом.“ 

У складу са Изменом и допуном 1 Финансијског плана за текућу годину којим је 

првобитно планирани износ средстава за храну ученика повећан, а услед потребе да се 

квалитативно побољша храна ученика, те услед неиспуњења услова, односно 

немогућности да се школи одобре потребна финансијска средства, нису се стекли услови 

да се спроведе поступак јавне набавке за природни гас и за санацију кровова, те основни 

текст Плана јавних набавки за 2017. годину, дел.бр.I-2/17 од 26.01.2017. године трпи прве 

измене дел.бр. I-116/17, у свему како гласи у изреци. 

 

                      ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА               

     ДОСТАВЉА СЕ:         Игор Јакшић, с.р. 

- шеф рачуноводства 

- директор 

- секретар 

- архива 


