
План јавних набавки за 2019. годину 
Зоолошки врт Палић

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки 2019 5.2.2019.

Измена број: 1 29.11.2019.

 

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 
уговора

Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

37.816.498

са ПДВ-ом

2019 34.787.082

2020 4.632.916

добра 26.129.998

1.1.1 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

3

2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у Зоолошком врту - исхране животиња у збирци и у прихвату у Зоолошком врту, 
базиране на броју врста и јединки и специфичних потреба одређених животиња.

Истраживање флуктуације цена током једне године и у претходним периодима, са претпоставком кретања цена у наредних годину дана која у овом 
случају увелико зависи од временских прилика. Анализа цена по пијачном барометру за Суботицу и потребама животиња у Зоо врту за одређеном 
храном за одређеном храном, узимајући у обзир јеловнике животиња у збирци и мишљење ветеринара.

интерни број поступка: 1/19; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Храна за животиње12.622.500

По годинама: 
2019-10.000.000

2020-2.622.500

Храна за животиње

ОРН:
15700000    

4262116.789.167 8.147.000

4262115.833.333 7.000.000

1.1.2 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

3

2020

Обликована у две партије. Набавка сукцесивно по потребама наручиоца.

Потреба администрације Зоо врта, преписке, архивирања, пословања и чувања евиденције у складу са позитивним прописима.

Анализа тржишних цена материјала коришћених у претходној години за потребе административних послова.

интерни број поступка: 2/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал750.000

1. Разна канцеларијска опрема625.000

2. Опрема за фотокопирање и штампу125.000

По годинама: 
2019-708.333

2020-41.667

Канцеларијски материјал

1. Разна канцеларијска опрема

2. Опрема за фотокопирање и штампу

ОРН:
30120000    

30190000    

30192000    

426111-П1625.000 750.000

426111-П2125.000 150.000

Страна 1 од 5Датум штампе: 2.12.2019. Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.3 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

3

2020

Потреба врта за поправкама које се могу самостално извршити,а реализују их радници на одржавању у установи - тичу се мањих реконструкција, 
поправки и радова у врту са предвиђеним материјалом  у овој набавци.

Анализа потреба врта за одређеним грађевинским материјалом предвиђањем конкретних радова и поређењем цена на тржишту.

интерни број поступка: 3/19; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Грађевински материјал3.333.333

По годинама: 
2019-3.333.333

Грађевински материјал

ОРН:
44110000    

4269113.333.333 4.000.000

1.1.4 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

3

2020

Набавка семена цвећа је за потребе расаде и садње цвећа у цветне леје врта. Ботанички део врта је једна од главних карактеристика. Осим 
цвећа, Зоолошки врт Палић узгаја и храну за животиње коју сеје на пољопривредном земљишту. Процена је базирана на вишегодишњој 
производњи цвећа и могућности коришћења пољопривредног земљишта у државној својини до краја 2019. године.

Анализом потреба врта и цена на тржишту.

интерни број поступка: 4/19; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Семење и други материјал2.158.333

По годинама: 
2019-2.158.333

Семење и други материјал

ОРН:
03111900    

03117200    

24400000    

4262511.666.667 2.000.000

426231491.666 590.000

1.1.5 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

12

2019

Редовно одржавање Зоолошког врта су анализирани и утврђена је оправданост набавке за радна места са специфичним условима  - рад са 
животињама, рад у природи.

Анализа тржишних цена и годишњих потреба наручиоца.

интерни број поступка: 5/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радна одећа - летња583.333

По годинама: 
2019-583.333

Радна одећа - летња

ОРН:
18100000    

426124583.333 700.000

1.1.6 3

2019

4

2019
отворени 
поступак

4

2020

Потребе наручиоца за горивом које се користи у службеним и теретним возилима зоо врта, као и у радним машинама, а на основу потрошње у 
претходном периоду.

Кретање цена на тржишту горива.

интерни број поступка: 6/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Гориво1.333.333

По годинама: 
2019-666.667

2020-666.666

Гориво

ОРН:
09130000    

1.1.7 6

2019

7

2019
отворени 
поступак

12

2019

Процена потребе набавке је урађена на основу броја запослених и планираних радова у зоо врту, као и специфичности радних услова због рада са 
животињама, на отвореном, у свим климатским условима, рад у природи.

На основу потреба за оријентационо 20 радника и цена хтз опреме на тржишту.

интерни број поступка: 7/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Радна одећа - зимска583.333

По годинама: 
2019-583.333

Радна одећа - зимска

ОРН:
18100000    

426124583.333 700.000

Страна 2 од 5Датум штампе: 2.12.2019. Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.8 10

2019

11

2019
отворени 
поступак

12

2020

Потреба врта за електричном енергијом.

На основу потрошње електричне енергије и кретања цене.

интерни број поступка: 8/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 29.11.2019.; план: План јавних набавки 2019 од 5.2.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Дошло је до измене финансијског плана Наручиоца према следећем: повећана су средства на позицији 421211 електрична енергија у финансијском плану пошто 
досадашњи износ не би био довољан да се измире сви рачуни за струју, те је измењен план јавних набавки тако што је повећан максимални износ апропријације у поступку под бројем 
1.1.8 Електрична енергија.

Електрична енергија4.765.833

По годинама: 
2019-6.432.500

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

4212113.277.500 3.933.000

4212111.488.333 1.786.000

4212111.666.667 2.000.000

услуге 11.686.500

1.2.1 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

3

2020

Обрада земље ради узгоја хране за животиње и смањења трошкова куповине готових производа.

На основу обрадиве пољопривредне површине, култура које се могу узгајати и цена обраде земље, посебо имајући у виду потребу обраде 
додатних 20 хектара земље у државној својини до краја 2019. године.

интерни број поступка: 9/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Обрада пољопривредног земљишта1.375.000

По годинама: 
2019-1.375.000

Обрада пољопривредног земљишта

ОРН:
77110000    

4241111.375.000 1.650.000

1.2.2 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

12

2019

Имајући у виду могућност увоза нових јединки животиња ради обогаћивања зборке Зоолошког врта, и потребу за сталним усклађивањем 
постојећих објеката и волијера са позитивним прописима и то Законом о добробити животиња ("Сл.гласник РС", бр. 41/2009), Правилником о 
условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини зоолошки врт и  елементима за одређивање мини зоолошког врта ("Сл.гласник РС", 
бр. 75/2010), Законом о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), средства обезбеђена под контом 425111 у целости ће 
бити преусмерена на услуге текућих поправки и одржавања (грађевинске поправке, столарске и молерске услуге, водоинсталатерске услуге).

Процена радика на одржавању помоћу поређења цена на интернету.

интерни број поступка: 10/19; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге поправки5.411.667

По годинама: 
2019-5.411.667

Услуге поправки

ОРН:
45421000    

50800000    

4251115.411.667 6.530.000

1.2.3 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

3

2020

Штампа улазница и памфлета који се деле посетиоцима, са количинама, материјалом и начином штампе базираним на претходним годинама, као 
и штампа амблема на одећу.

На основу потреба врта у претходном периоду, врсти и количини штампе и анализе цене услуга.

интерни број поступка: 11/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Разни штампани материјали750.000

По годинама: 
2019-750.000

Разни штампани материјали

ОРН:
22900000    

423419750.000 900.000

Страна 3 од 5Датум штампе: 2.12.2019. Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.4 2

2019

3

2019
отворени 
поступак

12

2019

Имајући у виду могућност увоза нових јединки животиња ради обогаћивања зборке Зоолошког врта, и потребу за сталним усклађивањем 
постојећих објеката и волијера са позитивним прописима и то Законом о добробити животиња ("Сл.гласник РС", бр. 41/2009), Правилником о 
условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини зоолошки врт и  елементима за одређивање мини зоолошког врта ("Сл.гласник РС", 
бр. 75/2010), Законом о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), средства обезбеђена под контом 425117 у целости ће 
бити преусмерена на услуге текућих поправки и одржавања - електричарске услуге.

Процена радника на одржавању поређењем цена на интернету.

интерни број поступка: 12/19; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електричарске услуге379.000

По годинама: 
2019-315.833

Електричарске услуге

ОРН:
50711000    

425117315.833 379.000

1.2.5 6

2019

7

2019
отворени 
поступак

7

2020

Превоз деце у оквиру зоопедагошког програма врта подразумева око 22.000 деце која се током године превезу од школе до зоо врта, по недељном 
распореду и месечном обрачуну, а на бази реализације у претходном периоду од три године.

На основу годишње километраже и путних налога, а по предвиђеном плану и распореду основних школа.

интерни број поступка: 13/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Превоз деце2.604.166

По годинама: 
2019-1.302.083

2020-1.302.083

Превоз деце

ОРН:
60172000    

4224111.187.500 1.425.000

4224111.416.666 1.700.000

1.2.6 6

2019

7

2019
отворени 
поступак

7

2020

Сервисирање, поправке и одржавање службених возила, теретних возила, трактора.

Процена на основу потреба врта, базирана на претходном годинама и возном парку и машинама којима врт располаже.

интерни број поступка: 14/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поправка возила916.667

По годинама: 
2019-916.667

Поправка возила

ОРН:
50110000    

425211916.667 1.100.000

1.2.7 2

2019

3

2019
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3

2020

Сервисирање, поправке и одржавање косилица и тримера и других малих радних машина у употреби у зоолошком врту.

На основу машина које се у зоолошком врту користе и за које постоји потреба поправки, поређењем цена на тржишту.

интерни број поступка: 15/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поправка косилица, тримера и сл.250.000

По годинама: 
2019-250.000

Поправка косилица, тримера и сл.

ОРН:
50000000    

425211250.000 300.000

радови 0

Страна 4 од 5Датум штампе: 2.12.2019. Апликација Управе за јавне набавке 



1.3.1 3

2019

4

2019
отворени 
поступак

12

2021

Предуслов за реализацију овога поступка је издавање грађевинске дозволе у предмету који се води под бр. процедуре: ROP-SUB-33074-LOC-
1/2018.
Сагласност за преузимање вишегодишње обавезе за капитални пројекат је дата од стране Града Суботица, Секретаријата за финансије 
бр.сагласности IV-01/I-404-45/2019 од 08.02.2019.
Изградња заштитне ограде око целог зоолошког врта, у складу са Правилником о условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини 
зоолошки врт и елементима за одређивање мини зоолошког врта ("Сл. Гласник РС", бр. 75/2010), у чл. 6 ст. 4 прописује: „Зоолошки врт односно 
мини зоолошки врт мора да буде ограђен чврстом оградом, која је под контролом, и мора да има улаз који је под сталном контролом и надзором, 
како би се спречио неконтролисани улазак људи и животиња.“ Припремљена је пројектно-техничка документација, имовинско правни односи на 
парцелама које је потребно оградити су решени. Са наведеног, приоритет је базиран на основу потребе установе за испуњавање законског услова 
за регистрацију зоолошког врта.

Предмер и предрачун у главном грађевинском пројекту на основу кога се израђује грађевинска дозвола.

интерни број поступка: 1519; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 29.11.2019.; план: План јавних набавки 2019 од 5.2.2019.; поступак: ОБРИСАН

Образложење: Брише се поступак под бројем 1.3.1. пошто су из буџета повучена средства за изградњу заштитне ограде око зоолошког врта, чиме је отпао основ за вођење цитираног 
поступка, а што је сада и формално унето у план јавних набавки.

Реконтрукција заштитне ограде око 
Зоолошког врта Палић
45.000.000

По годинама: 
2019-8.333.333

2020-36.666.667

Реконтрукција заштитне ограде око 
Зоолошког врта Палић

ОРН:
45000000    

5112948.333.333 10.000.000

51129436.666.667 44.000.000

511294-8.333.333 -10.000.000

511294-36.666.667 -44.000.000

Место и датум:
М.П.

Петар Савић

Овлашћено лице:

Соња Мандић

Одговорно лице:

_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 29.11.2019.; план: План јавних набавки 2019 од 5.2.2019.

Дошло је до измене финансијског плана Наручиоца према следећем: повећана су средства на позицији 421211 електрична енергија у финансијском плану пошто досадашњи износ не би био довољан 
да се измире сви рачуни за струју, те је измењен план јавних набавки тако што је повећан максимални износ апропријације у поступку под бројем 1.1.8 Електрична енергија. Такође се брише поступак 
под бројем 1.3.1. пошто су из буџета повучена средства за изградњу заштитне ограде око зоолошког врта, чиме је отпао основ за вођење цитираног поступка, а што је сада и формално унето у план 
јавних набавки.
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