
План набавки за 2020. годину 
Геолошки завод Србије

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки 14.1.2020
Техничка исправка број: 1 16.1.2020
Измена број: 2 6.3.2020
Измена број: 3 25.5.2020

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

35.958.636

са ПДВ-ом

2020 27.293.970

2021 8.691.666

добра 18.820.636

1.1.1 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Набавка теренских возила се врши за потребе  теренских активности у оквиру обављања основне делатности Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребног броја теренских возила и тржишних цена за предметну врсту возила.
интерни број поступка: 111/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Теренско возило2.250.000

По годинама: 
2020-2.250.000

Теренско возило

ОРН:
34113300    

5121002.250.000 2.700.000

1.1.2 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се предузима у циљу обезбеђења потребне количине горива за возила која се користе при теренским истраживањима, као и за друге 
службене потребе, у складу са основном делатношћу Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на бази процене потребних количина горива по врстама горива и тржишних цена горива.
интерни број поступка: 112/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Гориво за моторна возила1.691.666

По годинама: 
2020-1.691.666

Гориво за моторна возила

ОРН:
09130000    

4264001.691.666 2.030.000

1.1.3 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

У складу са Правилником о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ-а са правом на одбитак претходног пореза средства 
предвиђена за Партија 2. немају ПДВ.
Набавка се предузима у циљу замене  неисправне и дотрајале рачунарске опреме и ради унапређења технолошких услова рада.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе стања рачунарске опреме, сагледавања броја и врсте опреме коју је неопходно 
заменити због неисправности  или дотрајалости , потребних технолошких унапређења и тржишних цена за предметну врсту опреме.
интерни број поступка: 113/2020; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Рачунарска опрема1.103.213
1. Рачунарска опрема1.000.000

2. Рачунарска опрема - донације103.213

По годинама: 
2020-1.130.213

Рачунарска опрема
1. Рачунарска опрема

2. Рачунарска опрема - донације

ОРН:
30200000    

5122001.000.000 1.200.000
512200103.213 103.213
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1.1.4 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2021

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења снабдевања електричном енергијом и стварања неопходних услова за несметано обављање основне 
делатности Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података о оствареној потрошњи електричне енергије у претходном периоду и тржишне цене 
електричне енергије.
интерни број поступка: 114/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија2.833.333

По годинама: 
2020-416.667

2021-2.416.666

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

421200333.333 400.000
4212002.500.000 3.000.000

1.1.5 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2020

Набавка се спроводи у циљу замене дотрајале опреме и ради унапређења процеса рада
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе тржишних цена за предметну врсту опреме
интерни број поступка: 115/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена ОРН-а.

Опрема за лабораторију-ИЦП7.100.000

По годинама: 
2020-7.100.000

Опрема за лабораторију-ИЦП

ОРН:
38433000    

5125007.100.000 8.520.000

1.1.6 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Набавка надоградње и лиценци за специјализовани софтвер за прикупљање, обраду,анализу, управљање и одржавање просторно орјентисаних 
графичких и дигиталних података о основним геолошким истраживањима, набавка Антивирусног софтвера, Графичких програмских пакета и Buck 
up softvera врши се у циљу несметаног обављања основне делатности Геолошког завода Србије.
Процењена вредност је утврђена на основу података о накнади лиценце/надоградње прибављеним од произвођача софтвера
интерни број поступка: 116/2020; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Софтвери3.733.333
1. Лиценца и надоградња компјутерског 
софтвер АРЦ-ГИС

2.000.000

2. Антивирусни софтвер400.000

3. Графички програмски пакети333.333

4. Buck up софтвер1.000.000

По годинама: 
2020-3.733.333

Софтвери
1. Лиценца и надоградња компјутерског 
софтвер АРЦ-ГИС
2. Антивирусни софтвер
3. Графички програмски пакети

4. Buck up софтвер

ОРН:
38221000    
48170000    
48322000    

48614000    

515100-П12.000.000 2.400.000
515100-П2400.000 480.000

515100-П3333.333 400.000
515100-П41.000.000 1.200.000
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1.1.7 10
2020

10
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2021

Набавка добара се спроводи у циљу обављања редовних активности прописаних законом и праћења законских одредби.
Процењена вредност јавне набавке је утврђена на основу потребних врста и количина стручне литературе и истраживања тржишних цена за 
предметни врсту добара
интерни број поступка: 117/2020; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања 
позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом 
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Набавка стручне литературе-часопис " 
Информатор" годишња преплата за 2021. 
годину

109.091

По годинама: 
2020-109.091

Набавка стручне литературе-часопис " 
Информатор" годишња преплата за 2021. 
годину

ОРН:
22200000    

426300120.000 132.000
426300-10.909 -12.000

1.1.8 10
2020

10
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2021

Набавка добара се спроводи у циљу обављања редовних активности прописаних законом и праћења законских одредби.
Процењена вредност јавне набавке је утврђена на основу потребних врста и количина стручне литературе и истраживања тржишних цена за 
предметни врсту добара
интерни број поступка: 118/2020; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања 
позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом 
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Набавка стручне литературе-часописи 
"Буџетско рачуноводство", "Правни 
саветник" и "Подсетник за директора" 
годишња преплата за 2020 годину

70.000

По годинама: 
2020-70.000

Набавка стручне литературе-часописи 
"Буџетско рачуноводство", "Правни 
саветник" и "Подсетник за директора" 
годишња преплата за 2020 годину

ОРН:
22200000    

42630070.000 77.000
426300-70.000 -77.000

1.1.9 10
2020

10
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2021

Набавка добара се спроводи у циљу информисаности запослених у Геолошком заводу Србије о пројектима које воде у складу са основном 
делатношћу Геолошког завода Србије.
Процењена вредност јавне набавке је утврђена на основу потребних врста и количина стручне литературе и истраживања тржишних цена за 
предметни врсту добара
интерни број поступка: 119/2020; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања 
позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом 
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Стручна литература часопис " Техника"- 
годишња преплата за 2020. годину.
25.000

По годинама: 
2020-25.000

Стручна литература часопис " Техника"- 
годишња преплата за 2020. годину.

ОРН:
22200000    

42630025.000 27.500
426300-25.000 -27.500

услуге 17.138.000
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1.2.1 1
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2020

Набавка се спроводи ради реализације службених путовања и  рада на терену, а  у циљу обављања основне делатности Геолошког завода Србије 
по усвојеном годишњем плану рада Завода и развијања међународне сарадње у области геологије
Процењена вредност набавке је утврђена на основу  планираног броја дана рада на терену  и висине тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 121/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 16.1.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства предвиђена за набавку су распоређена по различитим контима

Услуге посредовања при куповини 
авиокарата и других путних карата и 
резервацији хотелског смештаја за 
службена путовања и рад на терену

7.663.000

По годинама: 
2020-7.663.000

Услуге посредовања при куповини 
авиокарата и других путних карата и 
резервацији хотелског смештаја за 
службена путовања и рад на терену

ОРН:
63510000    

4222006.920.000 6.920.000
422200743.000 743.000

422200-6.920.000 -6.920.000
422200-743.000 -743.000
422100220.000 220.000
42210065.000 65.000

4222001.000.000 1.000.000
422200678.000 678.000
4223005.700.000 5.700.000

1.2.2 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Одржавање службених возила у технички исправном стању.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу броја возила, старости возила, евиденције кварова на возилима и истраживања тржишних 
цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 122/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Сервисирање службених возила са 
уградњом оригиналних резервних делова
1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Сервисирање службених возила са 
уградњом оригиналних резервних делова

ОРН:
50110000    

4252001.500.000 1.800.000

1.2.3 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2021

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења објекта и запослених у Геолошком заводу Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу врсте и обима услуга и висине тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 123/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге физичко-техничког обезбеђења за 
потребе пословне зграде Геолошког завода 
Србије

3.000.000

По годинама: 
2020-750.000

2021-2.250.000

Услуге физичко-техничког обезбеђења за 
потребе пословне зграде Геолошког завода 
Србије

ОРН:
79710000    

423900500.000 600.000
4239002.500.000 3.000.000

1.2.4 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Набавка се спроводи у циљу одржавања хигијене у згради Геолошког завода Србије и због несметаног одвијања радног процеса запослених у 
Геолошком заводу Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу врсте услуга, квадратуре пословног простора и истраживања тржишних цена за предметну 
врсту услуга.
интерни број поступка: 124/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање хигијене у згради Геолошког 
завода Србије
3.025.000

По годинама: 
2021-3.025.000

Одржавање хигијене у згради Геолошког 
завода Србије

ОРН:
90910000    

4239003.025.000 3.630.000
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1.2.5 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Осигурање службених возила се врши у складу са Законом о обавезном саобраћајном осигурању.Осигурање запослених се спроводи у складу са 
одредбама ПКУ за државне органе. Осигурање зграде се спроводи ради остваривања накнаде у случају штета у пословним просторијама 
Геолошког завода Србије у Ровињској 12
Процењена вредност набавке осигурање службених возила  је утврђена на основу потребног броја и врсте службених возила и јавно доступних 
информација о тарифама осигуравача. Процењена вредност набавке осигурање запослених је утврђена на основу броја запослених и радно 
ангажованих лица  и јавно доступних информација о тарифама осигуравача. Процењена вредност набавке осигурање зграде је утврђена на основу 
садашње вредности и квадратуре пословне зграде  и јавно доступних информација о тарифама осигуравача.
интерни број поступка: 125/2020; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање950.000
1. Осигурање службених возила350.000

2. Осигурање запослених300.000

3. Осигурање зграде300.000

По годинама: 
2020-950.000

Осигурање
1. Осигурање службених возила

2. Осигурање запослених
3. Осигурање зграде

ОРН:
66510000    

421500-П1350.000 350.000
421500-П2300.000 300.000

421500-П3300.000 300.000

1.2.6 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења услова за обављање пословне комуникације путем мобилне телефоније и фиксне телефоније.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу броја запослених, броја фиксних линија у Геолошкон заводу Србије и истраживања тржишних 
цена за предметну врсту набавке.
интерни број поступка: 126/2020; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка услуга мобилне и фиксне 
телефоније
1.000.000

1. Услуге мобилне телефоније500.000

2. Услуге фиксне телефоније500.000

По годинама: 
2021-1.000.000

Набавка услуга мобилне и фиксне 
телефоније
1. Услуге мобилне телефоније
2. Услуге фиксне телефоније

ОРН:
64200000    

4214001.000.000 1.200.000

радови 0

1.3.1 7
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

Набавка се спроводи у циљу извршења неопходних поправки и одржавања зграде Геолошког завода Србије  ради очувања објекта у 
функционалном стању за несметано обављање основне делатности Завода.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу врсте и обима радова које је потребно извршити и истраживања тржишних цена за предметну 
врсту услуге
интерни број поступка: 131/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Текуће поправке и одржавање зграде2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Текуће поправке и одржавање зграде

ОРН:
45000000    

4251002.500.000 3.000.000
425100-2.500.000 -3.000.000
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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

8.356.337

са ПДВ-ом

2020 7.856.337

2021 500.000

добра 3.266.669добра 2.750.003

2.1.1 2
2020

3
2020

39.2. 3
2020

Набавка се спроводи у циљу замене дотрајалог канцеларијског намештаја и обезбеђења услова за несметано пословање Геолошког завода 
Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу врсте и количине потребног канцеларијског намештаја и истраживања тржишних цена за 
предметну врсту добара.
интерни број поступка: 211/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски намештај500.000

По годинама: 
2020-500.000

Канцеларијски намештај

ОРН:
39130000    

512200500.000 600.000

2.1.2 3
2020

3
2020

39.2. 3
2020

Набавка добара се спроводи у циљу прибављања репроматеријала и потрепштина за обављање административних послова у оквиру основне 
делатности Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста и количина канцеларијског материјала и потрепштина и  истраживања 
тржишних цена за предметну врсту добара.
интерни број поступка: 212/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал и потрепштине500.000

По годинама: 
2020-500.000

Канцеларијски материјал и потрепштине

ОРН:
30190000    

426100500.000 600.000

2.1.3 3
2020

3
2020

39.2. 3
2020

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења неопходног нивоа административног капацитета Геолошког завода Србије, а ради реализације 
активности утврђених годишњим програмом основних геолошких истраживања.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу врсте тонера, стања залиха,  процене недостајућих количина тонера и прикупљених података 
о висини тржишних цена
интерни број поступка: 213/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Тонери за плотере500.000

По годинама: 
2020-500.000

Тонери за плотере

ОРН:
30125100    

426100500.000 600.000
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2.1.4 4
2020

4
2020

39.2. 4
2020

Набавка се спроводи за потребе пословних и протоколарних састанака са странкама у Геолошком заводу Србије.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу планираног обима репрезентације и истраживања тржишних цена за предметну врсту добара.
интерни број поступка: 214/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Репрезентација41.667

По годинама: 
2020-41.667

Репрезентација

ОРН:
15000000    

42370041.667 50.000

2.1.5 4
2020

4
2020

39.2. 4
2020

Набавка добара се спроводи у циљу прибављања обезбеђења неопходне опреме за очување безбедности и заштите здравља на раду.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу врсте и количина потребне ХТЗ опреме и истраживања тржишних цена за предметну врсту 
добара.
интерни број поступка: 215/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

ХТЗ опрема300.000

По годинама: 
2020-300.000

ХТЗ опрема

ОРН:
18143000    

426100300.000 360.000
426100-300.000 -360.000

2.1.6 6
2020

6
2020

39.2. 7
2020

Набавка добара се спроводи у циљу обезбеђења потребних средстава за одржавање хигијене потрошног материјала за угоститељство.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста и количина средстава за чишћење и истраживања тржишних цена за 
предметну врсту добара.
интерни број поступка: 216/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Средства за одржавање хигијене потрошног 
материјала за угоститељство
25.000

По годинама: 
2020-25.000

Средства за одржавање хигијене потрошног 
материјала за угоститељство

ОРН:
39830000    

42680050.000 60.000
426800-25.000 -30.000

2.1.7 4
2020

4
2020

39.2. 4
2020

Набавка добара се спроводи у циљу климатизације радног простора.
Процењена вресност набавке је утврђена на основу потребног броја и капацитета уређаја за климатизацију  и истраживања тржишних цена за 
предметну врсту добара.
интерни број поступка: 217/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Уређаји за климатизацију са уградњом200.000

По годинама: 
2020-200.000

Уређаји за климатизацију са уградњом

ОРН:
42512200    

512200200.000 240.000
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2.1.8 5
2020

5
2020

39.2. 7
2020

Набавка добара се врши у циљу обезбеђења неопходних сировина за обављање лабораторијских анализа геолошких узорака у лабораторији 
Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста и количина хемикалија и  истраживања тржишних цена за предметну врсту 
добара.
интерни број поступка: 218/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Хемикалије за лабораторију283.334

По годинама: 
2020-283.334

Хемикалије за лабораторију

ОРН:
24300000    

426700300.000 360.000
426700-16.666 -20.000

2.1.9 5
2020

6
2020

39.2. 6
2020

Набавка добара се спроводи у циљу обезбеђења потребног материјала за несметано одвијање радног процеса у радионици за припрему и израду 
препарата Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста и количина материјала за препараторску радионицу и истраживања 
тржишних цена за предметну врсту добара.
интерни број поступка: 219/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Материјал за препараторску радионицу183.334

По годинама: 
2020-183.334

Материјал за препараторску радионицу

ОРН:
14810000    

426700200.000 240.000
426700-16.666 -20.000

2.1.10 5
2020

5
2020

39.2. 5
2020

Набавка добара се спроводи у циљу допуне угоститељске опреме потребне за репрезентацију директора Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста, количина и  истраживања тржишних цена за предметну врсту добара.
интерни број поступка: 2110/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Материјал за угоститељство16.666

По годинама: 
2020-16.666

Материјал за угоститељство

ОРН:
39310000    

42680016.666 20.000
426800-16.666 -20.000
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2.1.11 5
2020

5
2020

39.2. 5
2020

Набавка добара се спроводи у циљу обезбеђења потребног потрошног материјала за одржавање објекта и опреме у објекту Геолошког завода 
Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста и количина потрошног материјала за одржавање објекта и опреме у објекту и  
истраживања тржишних цена за предметну врсту добара.
интерни број поступка: 2111/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Потрошни материјал за одржавање објекта 
и опреме у објекту
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Потрошни материјал за одржавање објекта 
и опреме у објекту

ОРН:
31000000    

426900200.000 240.000
426900-200.000 -240.000

2.1.12 6
2020

6
2020

39.2. 12
2020

Набавка добара се спроводи у циљу обезбеђења потребних лабораторијских гасова за несметано одвијање радног процеса у лабораторији 
Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста и количина лабораторијских гасова и истраживања тржишних цена за 
предметну врсту добара.
интерни број поступка: 2112/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Лабораторијски гасови183.334

По годинама: 
2020-183.334

Лабораторијски гасови

ОРН:
24100000    

426700200.000 240.000
426700-16.666 -20.000

2.1.13 6
2020

7
2020

39.2. 7
2020

Набавка преносних апарата за гашење пожара спроводи се ради замене постојећих апарата старијих од петнаест година  чије одржавање изискује 
велике трошкове, а у циљу заштите од пожара зграде Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу истраживања тржишних цена за предметна добра
интерни број поступка: 2113/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Противпожарни апарати50.000

По годинама: 
2020-50.000

Противпожарни апарати

ОРН:
35111320    

512850.000 60.000

2.1.14 8
2020

9
2020

39.2. 9
2020

Набавка добара се спроводи у циљу обезбеђења потребног материјала за несметано одвијање радног процеса у лабораторији Геолошког завода 
Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста и количина потрошног материјала за лабораторију и  истраживања тржишних 
цена за предметну врсту добара.
интерни број поступка: 2114/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Потрошни материјал за лабораторију283.334

По годинама: 
2020-283.334

Потрошни материјал за лабораторију

ОРН:
38000000    

426700300.000 360.000
426700-16.666 -20.000
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услуге 6.256.334услуге 5.606.334

2.2.1 2
2020

2
2020

39.2. 11
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу чврстог повезивања елабората о основним геолошким истраживањима и геолошких карата који се трајно 
чувају.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 221/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда повеза за елаборате и фасцикли за 
карте
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Израда повеза за елаборате и фасцикли за 
карте

ОРН:
79820000    

423900500.000 600.000

2.2.2 2
2020

2
2020

39.2. 11
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу одржавања аналитичких инструмената у лабораторији у функционалном стању ради обављања хемијских 
анализа потребних за реализацију програма основних геолошких истраживања.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја и врсте аналитичких инструмената у лабораторији,  података о врсти и учесталости 
кварова и  истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 222/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна прицењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Tекуће поправке и одржавање аналитичких 
инструмената  у лабораторији
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Tекуће поправке и одржавање аналитичких 
инструмената  у лабораторији

ОРН:
50412000    

425200200.000 240.000

2.2.3 2
2020

2
2020

39.2. 11
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу обезбеђења потребних услова за несметано одвијање радног процеса у лабораторији Геолошког завода 
Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја и врсте електричних уређаја у лабораторији, искуствених података о најчешћим 
кваровима и учесталости њиховог настанка и истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 223/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање електричних 
уређаја у лабораторији
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Текуће поправке и одржавање електричних 
уређаја у лабораторији

ОРН:
50532000    

425200200.000 240.000

2.2.4 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу отклањања кварова рачунара  у случајевима када замена рачунарске опреме није економски оправдана.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу стања рачунарске опреме, искуствених података о врсти, броју и учесталости каварова и  
истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 224/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поправка и одржавање рачунара200.000

По годинама: 
2020-200.000

Поправка и одржавање рачунара

ОРН:
50320000    

425200200.000 240.000
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2.2.5 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу отклањања кварова на постојећој  канализационој мрежи и обезбеђењу услова за несметано пословање 
Геолошког завода Србије
Процењена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 225/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање 
канализационе мреже
166.667

По годинама: 
2020-166.667

Текуће поправке и одржавање 
канализационе мреже

ОРН:
50000000    

425100166.667 200.000

2.2.6 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Набавка услуге се спроводи ради превођења документације која је на страном језику у циљу остваривања међународне сарадње Геолошког 
завода Србије и учествовања у међународним пројектима.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу врсте услуге и висине тржишних цена за предметну врсту услуге.
интерни број поступка: 226/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге превођења текста98.000

По годинама: 
2020-98.000

Услуге превођења текста

ОРН:
79530000    

42310050.000 60.000
42310048.000 48.000

2.2.7 3
2020

3
2020

39.2. 3
2020

Набавка услуга се спроводи ради конфигурисања информатичке мреже Геолошког завода Србије за сигуран и несметан проток података у складу 
са расположивим техничким условима.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу планираног обима одржавања и  истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 227/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање рачунарске мреже500.000

По годинама: 
2020-500.000

Одржавање рачунарске мреже

ОРН:
50312000    

423900500.000 600.000

2.2.8 3
2020

3
2020

39.2. 3
2021

Набавка добара се спроводи у циљу обезбеђења потребних услова за несметано одвијање радног процеса у књиговодству Геолошког завода 
Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 228/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање апликативног софтвера - 
књиговодствени програм
150.000

По годинама: 
2020-150.000

Одржавање апликативног софтвера - 
књиговодствени програм

ОРН:
72267000    

423900150.000 180.000

2.2.9 3
2020

3
2020

39.2. 11
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу регулисања имовинских права Геолошког завода Србије на непокретностима и уписа у катастар непокретности.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста услуга правног докуметовања и оверавања и  истраживања тржишних цена 
за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 229/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге правног документовања -катастар 
непокретности
350.000

По годинама: 
2020-350.000

Услуге правног документовања -катастар 
непокретности

ОРН:
79131000    

423900350.000 420.000
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2.2.10 3
2020

3
2020

39.2. 3
2021

Набавка се спроводи у циљу смањивања трошкова одржавања штампача и трошкова тонера
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја штампача и истраживања тржишних цена за преметну врсту услуге.
интерни број поступка: 2210/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 6.3.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу прве измене и допуне Финансијског плана Геолошког завода Србије за 2020. годину повећава се планирана вредност услуга изнајмљивања штампача са 
420.000,00 динара са ПДВ-ом на 600.000,00 динара са ПДВ-ом због повећаног броја штампања колор страна годишњих геолошких извештаја у складу са Програмом рада основних 
геолошких истраживања за 2019. годину.

Изнајмљивање штампача500.000

По годинама: 
2020-375.000

2021-125.000

Изнајмљивање штампача

ОРН:
79520000    PA01

423900350.000 420.000
423900150.000 180.000

2.2.11 3
2020

3
2020

39.2. 11
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу одржавања ППЗ опреме у исправном стању ради заштите имовине и лица од пожара.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја и врсте опреме за ППЗ, рокова за обавезни преглед и сервисирање опреме за ППЗ и  
истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 2211/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поправка и одржавање опреме за ППЗ200.000

По годинама: 
2020-200.000

Поправка и одржавање опреме за ППЗ

ОРН:
50413200    

425200200.000 240.000

2.2.12 4
2020

4
2020

39.2. 5
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу добијања стручних података о будућим радовима које је потребно у наредним годинама спроводити кроз 
поступке јавних набавки, а ради реновирања пословне зграде Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 2212/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Архитектонске и пројектантске услуге100.000

По годинама: 
2020-100.000

Архитектонске и пројектантске услуге

ОРН:
71221000    

423900100.000 120.000

2.2.13 5
2020

5
2020

39.2. 11
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу сузбијања инсеката и глодара и отклањање опасности од болести за које су они преносници.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу површине објекта, планиране учесталости спровођења дезинсекције и дератизације и  
истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 2213/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Дезинсекција и дератизација50.000

По годинама: 
2020-50.000

Дезинсекција и дератизација

ОРН:
90920000    

42130050.000 50.000
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2.2.14 5
2020

5
2020

39.2. 5
2020

Набавка услуга се спроводи ради одржавања уређаја за климатизацију у функционалном стању и обезбеђења адекватних услова за рад 
запослених.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја и  врсте уређаја за климатизацију и  истраживања тржишних цена за предметну врсту 
услуга.
интерни број поступка: 2214/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Поправка и одржавање уређаја за 
климатизацију
150.000

По годинама: 
2020-150.000

Поправка и одржавање уређаја за 
климатизацију

ОРН:
50730000    

425200150.000 180.000
425200-150.000 -180.000

2.2.15 5
2020

5
2020

39.2. 11
2020

Набавка се спроводи у складу са  Правилником о техничком прегледу возила
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја возила, и истраживања тржишних цена за предметну врсту услуге
интерни број поступка: 2215/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Технички преглед возила100.000

По годинама: 
2020-100.000

Технички преглед возила

ОРН:
71631200    

423900100.000 120.000

2.2.16 5
2020

5
2020

39.2. 11
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу одржавања система техничке заштите у исправном стању ради заштите лица, имовине и ствари у Геолошком 
заводу Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја и врсте опреме за техничку заштиту, рокова за обавезни преглед и сервисирање опреме 
за техничку заштиту и  истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 2216/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Текуће одржавање система техничке 
заштите
83.334

По годинама: 
2020-83.334

Текуће одржавање система техничке 
заштите

ОРН:
50343000    

425100100.000 120.000
425100-16.666 -20.000

2.2.17 5
2020

5
2020

39.2. 5
2020

Набавка услуга у циљу вршења контроле инсталација ниског напона, општег напајања електричном енергијом, инсталација развода електричне 
енергије и заштитних уређаја.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 2217/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге испитивања електричних инсталација50.000

По годинама: 
2020-50.000

Услуге испитивања електричних инсталација

ОРН:
50711000    

42390050.000 60.000
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2.2.18 5
2020

5
2020

39.2. 6
2020

Набавка услуга се спроводи ради одржавања  међународног научног скупа инжењера геологије као једног од облика истраживачког рада 
Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу врсте услуге и висине тржишних цена за предметну врсту услуге.
интерни број поступка: 2218/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Организација међународног скупа 
инжењерске геологије
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Организација међународног скупа 
инжењерске геологије

ОРН:
79952000    

423900500.000 600.000

2.2.19 5
2020

6
2020

39.2. 11
2020

Набавка се спроводи ради очувања функционалности плотера и одржавање административног капацитета Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја плотера, искуствених података о учесталости и врсти кварова и истраживања тржишних 
цена за предметну врсту услуге.
интерни број поступка: 2219/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Текуће поправке и одржавање плотера100.000

По годинама: 
2020-100.000

Текуће поправке и одржавање плотера

ОРН:
50313000    

425200100.000 120.000
425200-100.000 -120.000

2.2.20 7
2020

7
2020

39.2. 11
2020

Набавка се спроводи ради очување функционалности опреме за микрооптику.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу врсте и количине опреме и истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга
интерни број поступка: 2220/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Поправка и одржавање опреме за 
микрооптику
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Поправка и одржавање опреме за 
микрооптику

ОРН:
50344000    

425200200.000 240.000
425200-200.000 -240.000

2.2.21 8
2020

9
2020

39.2. 9
2021

Набавка услуга се спроводи у циљу ангажовања лица ради организовања послова безбедности и здравља на раду у Геолошком заводу Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних врста услуга ангажовања  лица за безбедност и здравље на раду и истраживања 
тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 2221/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Ангажовање лица за безбедност и здравље 
на раду
500.000

По годинама: 
2020-125.000

2021-375.000

Ангажовање лица за безбедност и здравље 
на раду

ОРН:
71317200    

423900500.000 600.000
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2.2.22 10
2020

10
2020

39.2. 10
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу обавезног редовног сервисирања трафо-станице ради несметаног снабдевања Геолошког завода Србије 
електричном енергијом.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу  истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 2222/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уредбом Владе умањена су средства предвиђена буџетом Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2.

Текуће поправке и одржавање трафо-
станице
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Текуће поправке и одржавање трафо-
станице

ОРН:
50711000    

425100200.000 240.000
425100-200.000 -240.000

2.2.23 10
2020

10
2020

39.2. 10
2020

Набавка услуга се спроводи у циљу обавезног преглед, контрола и испитивање громобранских инсталација на пословној згради Геолошког завода 
Србије.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 2223/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Преглед, контрола и испитивање  
громобранске инсталације на објекту
50.000

По годинама: 
2020-50.000

Преглед, контрола и испитивање  
громобранске инсталације на објекту

ОРН:
50711000    

42390050.000 60.000

2.2.24 11
2020

11
2020

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи у складу са чланом 46. ПКУ за државне органе.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја деце запослених старости до 15 година и неопорезивог износа средстава за ову намену 
на основу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
интерни број поступка: 2224/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда и издавање новогодишњих поклон 
честитки за децу запослених до 15 година 
старости

400.000

По годинама: 
2020-400.000

Израда и издавање новогодишњих поклон 
честитки за децу запослених до 15 година 
старости

ОРН:
18530000    

413100400.000 400.000

2.2.25 11
2020

11
2020

39.2. 12
2020

Набавка услуга се спроводи ради израде репрезентативних поклона за  пословне и протоколарне састанке са странкама Геолошког завода Србије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу планираног обима репрезентације и истраживања тржишних цена за предметну врсту услуга.
интерни број поступка: 2225/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Репрезентација - услуге израде 
протоколарних поклона
208.333

По годинама: 
2020-208.333

Репрезентација - услуге израде 
протоколарних поклона

ОРН:
22000000    

423700208.333 250.000
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Место и датум:

М.П.

Проф. др Драгоман Рабреновић

Овлашћено лице:

Предраг Мијатовић

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.26 12
2020

12
2020

39.2. 12
2021

Набавка се врши у циљу обезбеђења услова за обављање пословне комуникације и информисања запослених  у Геолошком заводу Србије путем 
интернета.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних капацитета у Геолошком заводу Србије и истраживања тржишних цена за 
предметну врсту набавке.
интерни број поступка: 2226/2020; Образложење основаности: Набавка истоврсних услуга чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази 500.000,00 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге интернета500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуге интернета

ОРН:
72400000    

421400500.000 600.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 16.1.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020
Средства финасирања за набавку  Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања и рад на терену су предвиђена 
делом из донација, делом из буџета те су средства распоређена по различитим контима.

Измена број: 2; усвојена: 6.3.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020
На основу прве измене и допуне Финансијског плана Геолошког завода Србије за 2020. годину повећава се планирана вредност услуга изнајмљивања штампача са 420.000,00 динара са ПДВ-ом на 
600.000,00 динара са ПДВ-ом због повећаног броја штампања колор страна годишњих геолошких извештаја у складу са Програмом рада основних геолошких истраживања за 2019. годину.

Измена број: 3; усвојена: 25.5.2020; план: Годишњи план набавки од 14.1.2020
На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис председника Републике, је донела Уредбу о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике 
Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 "Службени гласник РС", број 60 од 24. априла 2020.
Обзиром да су Уредбом Владе умањена средства обезбеђена законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, Геолошки завод Србије је усвојио другу измену Финансијског плана за 2020. годину 
и из тог раразлога је потребно променити план јавних набавки.
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