
План набавки за 2020. годину 
Трећи основни суд у Београду

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2020. годину 31.01.2020
Измена број: 1 11.06.2020

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

16,687,571

са ПДВ-ом

2020 7,543,734

2021 9,143,837

добра 14,212,571

1.1.1 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

7
2021

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: 1/2020; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 11.06.2020; план: План набавки за 2020. годину од 31.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Трећи основни суд у Београду је, Планом набавки за 2020.годину у делу „Јавне набавке“, предвидео, између осталог, и набавку добара, редни број 1.1.1– „Набавка разне 
канцеларијске опреме, потрепштина и ситне канцеларијске опреме“; ОРН 30000000- Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и залихе осим намештаја и пакета програмске подршке; 
процењена вредност 3.540.601,43 динара без ПДВ-а, односно 4.248.721,72 динара са ПДВ-ом; конто/позиција 426111; a на основу додељеним апропријацијама Високог савета судства 
број 401-00-149/2019-01 од 20.12.2019. године, заведених у Трећем основном суду у Београду под бројем IV Су.бр. 22-3/2020-1 од 30.01.2020. године.                                                             
              Трећи основни суд у Београду је услед измењених околности, а на основу Одлуке  Високог савета судства о измени одлуке о расподели средстава судовима за 2020. годину број
 401-00-149/2019-01/1 од 08.05.2020. године извршио измену набавке унете у План набавки за 2020 годину у делу „Јавне набавке“ под редним бројем 1.1.1- „Набавка разне канцеларијске 
опреме, потрепштина и ситне канцеларијске опреме“; ОРН 30000000 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и залихе осим намештаја и пакета програмске подршке; конто/позиција 
426111;  планирана средства у буџету/ фин. Плану без ПДВ-а: „3.540.601,43“; планирана средства у буџету/ фин. Плану са ПДВ-ом износ „4.248.721,72“, на тај начин што се у колони 
процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама) и то у делу по годинама: износ за 2020. годину „660.254,10“ изменио износом који сада гласи: „579.794,42“; у колони процењена 
вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама) и то у делу по годинама: износ за 2021. годину „2.880.347,33“ изменио износом који сада гласи: „2.960.807,01“; у колони оквирни датум 
покретања поступка „мај 2020“ изменио датумом који сада гласи „јун 2020“, све као у ставу 1 изреке Одлуке о измени плана јавних набавки за 2020. годину број IV Су. Бр. 22 - 3/2020- 12 
од 10.06.2020. године.

Набавка разне канцеларијске опреме, 
потрепштина и ситне канцеларијске опреме
3,540,601

1. Канцеларијски материјал и тонери3,040,601

2. Пратећа компјутерска опрема500,000

По годинама: 
2020-579,794

2021-2,960,807

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

ОРН:
30000000    

426111-П13,040,601 3,648,722
426111-П2500,000 600,000

Страна 1 од 12Датум штампе: 12.06.2020



1.1.2 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

7
2021

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 Београду.
интерни број поступка: 2/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 11.06.2020; план: План набавки за 2020. годину од 31.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Трећи основни суд у Београду је, Планом набавки за 2020.годину у делу „Јавне набавке“, предвидео, између осталог, и набавку добара, редни број 1.1.2– „Набавка 
образаца и другог штампаног канцеларијског материјала“; ОРН 22800000 Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле, обрасци и други штампани 
канцеларијски материјал; процењена вредност 2.600.676,00 динара без ПДВ-а, односно 3.120.811,20 динара са ПДВ-ом; конто/позиција 426111; a на основу додељеним апропријацијама 
Високог савета судства број 401-00-149/2019-01 од 20.12.2019. године, заведених у Трећем основном суду у Београду под бројем IV Су.бр. 22-3/2020-1 од 30.01.2020. године.                     
                                                         Трећи основни суд у Београду је услед измењених околности, а на основу  Одлуке  Високог савета судства о измени одлуке о расподели средстава 
судовима за 2020. годину број 401-00-149/2019-01/1 од 08.05.2020. године и донације америчке агенције за међународни развој USAID Трећем основном суду у Београду у виду потребних
 образаца и штампаног канцеларијског материјала  извршио измену набавке унете у План набавки за 2020 годину у делу „Јавне набавке“ под редним бројем 1.1.2- „Набавка образаца и 
другог штампаног канцеларијског материјала“; ОРН 22800000 Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски 
материјал; конто/позиција 426111; на тај начин што је у колони  планирана средства у буџету/ фин. Плану без ПДВ-а износ: „2.600.676,00“ изменио износом који сада гласи: „1.458.333,33“;
 у колони планирана средства у буџету/ фин. Плану са ПДВ-ом износ „3.120.811,20“ изменио износом који сада гласи: „1.750.000,00“, у колони процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по 
годинама) и то у делу по годинама: износ за 2020. годину „562.916,67“ изменио износом који сада гласи: „482.456,99“; у колони процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама) и то у
 делу по годинама: износ за 2021. годину „2.037.759,33“ изменио износом који сада гласи: „975.876,34“; у колони оквирни датум покретања поступка „март 2020“ изменио датумом који 
сада гласи „јун 2020“; у колони оквирни датум закључења уговора „мај 2020“ изменио датумом који сада гласи „јул 2020“; у колони оквирни датум извршења уговора „мај 2021“ изменио 
датумом који сада гласи „јул 2021“ све као у ставу 2 изреке Одлуке о измени плана јавних набавки за 2020. годину број IV Су. Бр. 22 - 3/2020- 12 од 10.06.2020. године.

Набавка образаца и другог штампаног 
канцеларијског материјала
1,458,333

По годинама: 
2020-482,457

2021-975,876

Набавка образаца и другог штампаног 
канцеларијског материјала

ОРН:
22800000    

4261112,600,676 3,120,811
426111-1,142,343 -1,370,811

1.1.3 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

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: 3/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка горива  за потребе службених 
аутомобила Трећег основног суда у Београду
683,334

По годинама: 
2020-466,667

2021-216,667

Набавка горива  за потребе службених 
аутомобила Трећег основног суда у Београду

ОРН:
09100000    

426400683,334 820,000

1.1.4 10
2020

10
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2020

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: 4/2020; 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 2021. годину на 
часопис Саветник

59,091

По годинама: 
2020-59,091

Набавка стручне литературе за редовне 
потребе запослених и потребе образовања 
запослених –претплата за 2021. годину на 
часопис Саветник

ОРН:
22200000    

42631059,091 65,000

Страна 2 од 12Датум штампе: 12.06.2020



1.1.5 9
2020

9
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2020

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: 5/2020; 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 2021 годину на 
часопис Параграф

54,545

По годинама: 
2020-54,545

Набавка стручне литературе за редовне 
потребе запослених и потребе образовања 
запослених –претплата за 2021 годину на 
часопис Параграф

ОРН:
22200000    

42631054,545 60,000

1.1.6 4
2020

7
2020

отворени 
поступак

7
2021

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: 6/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије8,000,000

По годинама: 
2020-4,000,000

2021-4,000,000

Набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

4212118,000,000 9,600,000

1.1.7 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу замене дотрајале и набавке недостајуће 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: 7/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електронске опреме416,667

По годинама: 
2020-416,667

Набавка електронске опреме

ОРН:
30000000    

512221416,667 500,000

услуге 2,475,000

1.2.1 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

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 у Београду, 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: 8/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга коришћења мобилних 
телекомуникација
500,000

По годинама: 
2020-208,333

2021-291,667

Услуга коришћења мобилних 
телекомуникација

ОРН:
64212000    

421414500,000 600,000

Страна 3 од 12Датум штампе: 12.06.2020



1.2.2 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

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: 9/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга пуњењa тонера833,334

По годинама: 
2020-666,667

2021-166,667

Услуга пуњењa тонера

ОРН:
50300000    

426111833,334 1,000,000

1.2.3 10
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

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: 10/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 11.06.2020; план: План набавки за 2020. годину од 31.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Трећи основни суд у Београду је, Планом набавки за 2020.годину у делу „Јавне набавке“, предвидео, између осталог, и набавку услуге редни број 1.2.3– „Услуга израде 
програма за рачуноводство (за попис основних средстава)“; ОРН 72212430- услуге израде софтвера за вођење инвентара; процењена вредност 416.666,67 динара без ПДВ-а, односно 
500.000,00 динара са ПДВ-ом; конто/позиција 423211; a на основу додељеним апропријацијама Високог савета судства број 401-00-149/2019-01 од 20.12.2019. године, заведених у 
Трећем основном суду у Београду под бројем IV Су.бр. 22-3/2019-1 од 30.01.2020. године.                                  Трећи основни суд у Београду ће умањити износ процењене вредности  за 
набавку услуга- „Услуга израде програма за рачуноводство (за попис основних средстава)“ , док ће износом за који је умањена процењена вредност те набавке планирати нову набавку и 
то набавку услуге израде штамбиља и и клиритних носача обавештења о распореду суђења, како би се реализовала потреба за несметаним обављањем процеса рада, услед 
пресељења парничног одељења Трећег основног суда у Београду у зграду правосудних органа у ул. Тошин бунар бр. 274 г.

Услуге израде програма за рачуноводство 
(за попис основних средстава)
383,333

По годинама: 
2020-383,333

Услуге израде програма за рачуноводство 
(за попис основних средстава)

ОРН:
72212430    

423211416,667 500,000
423211-33,334 -40,000

1.2.4 7
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2021

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: 11/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге поправке и одржавања персоналних 
рачунара
500,000

По годинама: 
2020-223,680

2021-276,320

Услуге поправке и одржавања персоналних 
рачунара

ОРН:
50300000    

425220500,000 600,000

1.2.5 11
2020

12
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања редовног функционисања суда и планирана је како би се избегли и умањили 
трошкови набавке канцеларијске опреме кад год је то могуће.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.
интерни број поступка: 12/2020; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге поправке и одржавања канцеларијске 
опреме
258,333

По годинама: 
2020-2,500

2021-255,833

Услуге поправке и одржавања канцеларијске 
опреме

ОРН:
50300000    

425220258,333 310,000
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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

94,410,982

са ПДВ-ом

2020 93,476,208

2021 934,774

добра 428,564добра 428,564

2.1.1 9
2020

10
2020

39.2. 10
2021

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 БеоградуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка производа за чишћење213,033

По годинама: 
2020-19,925

2021-193,108

Набавка производа за чишћење

ОРН:
39830000    

426810213,033 255,640

2.1.2 5
2020

5
2020

39.2. 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Програм за обрачун камата12,500

По годинама: 
2020-12,500

Програм за обрачун камата

ОРН:
72210000    

42321112,500 15,000

2.1.3 10
2020

10
2020

7.1.1) 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка претплате за 2021 на Службени 
Гласник Републике Србије (штампано 
издање)

36,364

По годинама: 
2020-36,364

Набавка претплате за 2021 на Службени 
Гласник Републике Србије (штампано 
издање)

ОРН:
22000000    

42631036,364 40,000
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2.1.4 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

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

166,667

1.  Слана јела 34,500

2. Пиће 126,750

3. Десерти 5,417

По годинама: 
2020-166,667

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

3. Десерти

ОРН:
15000000    

423711-П134,500 41,400
423711-П2126,750 152,100

423711-П35,417 6,500

услуге 93,982,418услуге 93,982,418

2.2.1 3
2020

3
2020

39.2. 3
2021

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга прања возила60,000

По годинама: 
2020-45,000

2021-15,000

Услуга прања возила

ОРН:
98310000    

42391160,000 72,000

2.2.2 7
2020

7
2020

39.2. 12
2020

Предметну набавку неопходно је спровести за потребе Трећег основног суда у Београду. Оправданост предметне 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.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге осигурања возила106,762

По годинама: 
2020-106,762

Услуге осигурања возила

ОРН:
66514110    

42151292,762 97,400
48213114,000 14,000

2.2.3 9
2020

9
2020

39.2. 12
2020

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 .Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације просторија
25,000

По годинама: 
2020-25,000

Услуге дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације просторија

ОРН:
90920000    

42132025,000 30,000

2.2.4 9
2020

9
2020

39.2. 12
2020

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, 13/2017,113/2017 и 95/2018)  лекарски преглед обавезан за радна места са повећаним ризиком, те је предметну 
набавку неопходно спровести у циљу лекарског прегледа правосудних стражара у Трећем основном суду у Београду.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду .Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга систематског лекарског прегледа 
запослених
80,000

По годинама: 
2020-80,000

Услуга систематског лекарског прегледа 
запослених

ОРН:
85140000    

42391180,000 96,000
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2.2.5 10
2020

10
2020

39.2. 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга коричења83,333

По годинама: 
2020-83,333

Услуга коричења

ОРН:
79971000    

42391183,333 100,000

2.2.6 8
2020

9
2020

39.2. 12
2020

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 став 1 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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга мерења и испитивања осветљености,
 буке, штетног зрачења и микроклиме
166,667

По годинама: 
2020-166,667

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

ОРН:
71600000    

423911166,667 200,000

2.2.7 9
2020

9
2020

39.2. 12
2020

Предметну набавку неопходно је спровести с обзиром да је чланом 77. и 78. Закона о уређењу судова (Сл.гл. РС 116/2008, 104/2009,101/2010, 
31/2011, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18, 88/18) и Правилником о правoсудној стражи ( Сл.гл. РС 91/2005, 
107/2005,104/2006 и 33/2011) прописано да су радници  правосудне страже наоружана и униформисана служба која се стара о сигурности људи и 
имовине, безбедности зграде правосудног органа, реду и миру и несметаном спровођењу службених радњи у згради правосидног органа из чега 
произилази да је неопходно да радници правосудне страже треба да прођу основну обуку из познавања руковања ватреним оружјем. Такође је у 
циљу испуњења законских обавеза потребно спровести и обуку одређеног броја запослених из области заштите од пожара.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга обуке запослених у Трећем основном 
суду у Београду
135,000

1. Услуга обуке запослених у руковању 
ватреним оружјем

15,000

2. Услуга обуке запослених из области 
заштите од пожара

120,000

По годинама: 
2020-135,000

Услуга обуке запослених у Трећем основном 
суду у Београду
1. Услуга обуке запослених у руковању 
ватреним оружјем
2. Услуга обуке запослених из области 
заштите од пожара

ОРН:
79632000    

423399-П115,000 18,000
423399-П2120,000 144,000

2.2.8 10
2020

10
2020

7.1.1) 12
2020

Предметну набавку неопходно је спровести с обзиром да је чланом 77. и 78. Закона о уређењу судова (Сл.гл. РС 116/2008, 104/2009,101/2010, 
31/2011, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18, 88/18) и Правилником о правoсудној стражи ( Сл.гл. РС 91/2005, 
107/2005,104/2006 и 33/2011) прописано да су радници  правосудне страже наоружана и униформисана служба која се стара о сигурности људи и 
имовине, безбедности зграде правосудног органа, реду и миру и несметаном спровођењу службених радњи у згради правосидног органа из чега 
произилази да је неопходно да радници правосудне страже треба да прођу основну обуку конципирану од стране запослених у центру за обуку 
запослених у управи за извршење кривичних санкција Ниш по одобрењу Министарства правде.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге обуке запослених за вршење 
стражарске дужности
50,000

По годинама: 
2020-50,000

Услуге обуке запослених за вршење 
стражарске дужности

ОРН:
79632000    

42339950,000 60,000

2.2.9 1
2020

1
2020

остало 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга фиксне телефоније666,667

По годинама: 
2020-666,667

Услуга фиксне телефоније

ОРН:
64211000    

421411666,667 800,000
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2.2.10 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Поштанске услуге5,968,275

По годинама: 
2020-5,968,275

Поштанске услуге

ОРН:
64110000    

4214205,968,275 5,968,275

2.2.11 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга снабдевања водом и услуге 
канализације
700,081

По годинама: 
2020-700,081

Услуга снабдевања водом и услуге 
канализације

ОРН:
65100000    

421311700,081 770,089

2.2.12 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга снабдевања топлотном енергијом5,939,151

По годинама: 
2020-5,939,151

Услуга снабдевања топлотном енергијом

ОРН:
09320000    

4212205,939,151 6,533,066

2.2.13 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга одношења смећа455,649

По годинама: 
2020-455,649

Услуга одношења смећа

ОРН:
90512000    

421320455,649 501,214

Страна 8 од 12Датум штампе: 12.06.2020



2.2.14 1
2020

1
2020

остало 12
2020

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.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 11.06.2020; план: План набавки за 2020. годину од 31.01.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Трећи основни суд у Београду је  Планом набавки за 2020.годину у делу „Набавке на које се Закон не примењује“, предвидео, између осталог, и набавку редни број 2.2.14 
– „Стручне услуге (сведоци, судски вештаци, браниоци по службеној дужности и заступници, накнаде за судије поротнике)“; ОРН 79000000 - Пословне услуге: право, маркетинг, 
саветовање, запошљавање, штампање и обезбеђење; процењена вредност 96.300.000,00 динара без ПДВ-а, односно 96.300.000,00 динара са ПДВ-ом; конто/позиција 423500; a на 
основу додељеним апропријацијама Високог савета судства број 401-00-149/2019-01 од 20.12.2019. године, заведених у Трећем основном суду у Београду под бројем IV Су.бр. 22-3/2020-
1 од 30.01.2020. године. Трећи основни суд у Београду је услед измењених околности, а на основу Одлуке  Високог савета судства о измени одлуке о расподели средстава судовима за 
2020. годину број 401-00-149/2019-01/1 од 08.05.2020. године извршио измену набавке унете у План набавки за 2020 годину у делу „Набавке на које се Закон о јавним набавкама не 
примењује“ под редним бројем 2.2.14- „Стручне услуге (сведоци, судски вештаци, браниоци по службеној дужности и заступници, накнаде за судије поротнике)“; ОРН 79000000 - 
Пословне услуге: право, маркетинг, саветовање, запошљавање, штампање и обезбеђење; конто/позиција 423500 на тај начин што је у колони  планирана средства у буџету/ фин. Плану 
без ПДВ-а износ: „96.300.000,00“ изменио износом који сада гласи: „76.300.000,00“; у колони планирана средства у буџету/ фин. Плану са ПДВ-ом износ „96.300.000,00“ изменио износом 
који сада гласи: „76.300.000,00, све као у ставу 3 изреке Одлуке о измени плана јавних набавки за 2020. годину број IV Су. Бр. 22 - 3/2020- 12 од 10.06.2020. године.

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

76,300,000

По годинама: 
2020-76,300,000

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

ОРН:
79000000    

42350096,300,000 96,300,000
423500-20,000,000 -20,000,000

2.2.15 1
2020

1
2020

7.1.1) 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услугe спровођења оглашавања у 
„Службеном гласнику РС“
250,000

По годинама: 
2020-250,000

Услугe спровођења оглашавања у 
„Службеном гласнику РС“

ОРН:
79341200    

423432250,000 300,000

2.2.16 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услугe спровођења оглашавања у дневним 
новинама
250,000

По годинама: 
2020-250,000

Услугe спровођења оглашавања у дневним 
новинама

ОРН:
79341200    

423432250,000 300,000

2.2.17 1
2020

1
2020

остало 12
2020

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.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге превођења1,425,000

По годинама: 
2020-1,425,000

Услуге превођења

ОРН:
79530000    

4231111,425,000 1,425,000

Страна 9 од 12Датум штампе: 12.06.2020



2.2.18 1
2020

1
2020

остало 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Трошкови службених путовања у земљи и 
инонстранству
30,000

По годинама: 
2020-30,000

Трошкови службених путовања у земљи и 
инонстранству

ОРН:
79997000    

42210030,000 30,000

2.2.19 1
2020

1
2020

остало 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Котизација за семинаре70,000

По годинама: 
2020-70,000

Котизација за семинаре 42332170,000 70,000

2.2.20 1
2020

1
2020

остало 12
2020

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Накнаде за стручне испите200,000

По годинама: 
2020-200,000

Накнаде за стручне испите

ОРН:
80000000    

423391200,000 200,000

2.2.21 10
2020

11
2020

39.2. 11
2021

Предметну набавку неопходно је спровести за потребе редовног функционисања Трећег основног суда у Београду и планирана је како би се 
умањили трошкови куповине нових клима уређаја и сплит система када год  је то могуће.
Процењена вредност утврђена је на основу истраживања тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга поправке и одржавања клима уређаја 
и сплит система
316,667

По годинама: 
2020-66,667

2021-250,000

Услуга поправке и одржавања клима уређаја 
и сплит система

ОРН:
50730000    

425220316,667 380,000

2.2.22 11
2020

12
2020

39.2. 12
2021

Предметну набавку неопходно је спровести за потребе Трећег основног суда у Београду. Оправданост предметне набавке произилази из 
неопходности вршења редовног текућег одржавања и техничког прегледа опреме за противпожарну заштиту.
Процењена вредност утврђена је испитивањем тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Преглед, сервисирање и функционално 
испитивање ватрогасне опреме са уградњом 
материјала за 
противпожарну заштиту

100,000

По годинама: 
2020-2,500

2021-97,500

Преглед, сервисирање и функционално 
испитивање ватрогасне опреме са уградњом 
материјала за 
противпожарну заштиту

ОРН:
50413200    

425281100,000 120,000

Страна 10 од 12Датум штампе: 12.06.2020



2.2.23 10
2020

11
2020

39.2. 11
2021

Предметну набавку неопходно је спровести за потребе Трећег основног суда у Београду како би се обезбедила безбедност и исправно 
функционисање лифтова.
Процењена вредност утврђена је на основу истраживања тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга  одржавања и поправке лифтова у 
згради у Булевару Михајла Пупина 16
270,833

1. Редован годишњи преглед лифтова20,833

2. Месечно одржавање лифтова250,000

По годинама: 
2020-66,667

2021-204,166

Услуга  одржавања и поправке лифтова у 
згради у Булевару Михајла Пупина 16
1. Редован годишњи преглед лифтова
2. Месечно одржавање лифтова

ОРН:
50750000    

425119-П120,833 25,000
425119-П2250,000 300,000

2.2.24 7
2020

8
2020

39.2. 8
2021

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

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

По годинама: 
2020-108,333

2021-141,667

Услуге поправки, сервисирања, одржавања и
 техничког прегледа аутомобила

ОРН:
50110000    

425210250,000 300,000

2.2.25 10
2020

11
2020

39.2. 11
2021

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања редовног функционисања суда и поштовања законске регулативе којом се 
налаже да се отправљање писаних пошиљака на територији Републике Србије врши преко овлашћеног лица – „Пошта Србије“, све у складу са 
одредбама Закона, те је у циљу несметаног обављања отправљања писаних пошиљака на наведени начин неопходно коришћење франк машине, 
коју је потребно редовно одржавати и извршити поправку у случају настанка квара на истој.
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга одржавања и поправке 
комуникационе опреме (франк машина)
50,000

По годинама: 
2020-16,667

2021-33,333

Услуга одржавања и поправке 
комуникационе опреме (франк машина)

ОРН:
50300000    

42522350,000 60,000

2.2.26 6
2020

6
2020

39.2. 12
2020

Предметну набавку неопходно је спровести с обзиром да произилази из неопходности обезбеђивања редовног функционисања суда и поштовања 
законске и подзаконске регулативе којом се налаже употреба штамбиља на писменима која су у оптицају, као и  ради омогућавања оријентације 
странака и запослених истицањем обавештења о распореду суђења испред судница
Процењена  вредност је утврђена на основу анализе тржишта и потреба Трећег основног суда у Београду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1; усвојена: 11.06.2020; план: План набавки за 2020. годину од 31.01.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Имајући у виду да су Трећем основном суду у Београду неопходни штамбиљи и и клиритни носачи обавештења о распореду суђења у згради Трећег основног суда у 
Београду у ул. Тошин бунар бр. 274 г, Нови Београд и како би се исто набавило на најефикаснији и најцелисходнијин начин, то се, између осталог, Одлуком о изменама у Плану набавки 
за 2020. годину број IV Су. бр. 22 - 3/2020- 12 од 10.06.2020. године и то у део „Набавке на које се Закон не примењује“  уноси  нова набавка услуга- „Услуга израде штамбиља и 
клиритних носача обавештења о распореду суђења“;

Услуга израде штамбиља и клиритних 
носача обавештења о распореду суђења
33,333

По годинама: 
2020-33,333

Услуга израде штамбиља и клиритних 
носача обавештења о распореду суђења

ОРН:
30192000    

42391133,333 40,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
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Место и датум:

М.П.

председник суда - судија Душан Агатоновић

Овлашћено лице:

председник суда - судија Душан Агатоновић

Одговорно лице:
_______________________________

Измена број: 1; усвојена: 11.06.2020; план: План набавки за 2020. годину од 31.01.2020
Трећи основни суд у Београду је дана 22.05.2020. године примио Одлуку Високог савета судства о измени одлуке о расподели средстава судовима за 2020. годину број 401-00-149/2019-01/1 од 
08.05.2020. године. У образложењу одлуке се, између осталог, наводи да су измене додељених апропријација извршене у складу са Уредбом 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.

 Услед наведеног, Трећем основном суду у Београду су умањене апропријације на конту 423 за износ од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом, као и на конту 426 за износ од 500.000,00 динара са ПДВ-ом.
Како Трећи основни суд у Београду, услед насталих околности, није у потпуности реализовао средства на конту 426, а по основу планиране потрошње средстава у 2020. години за поједине уговоре 
преузете из 2019. године, а који су на снази били и у 2020. години и којима је рок важења истекао и то за уговор по набавци добара- Набавка обаразаца и другог штампаног канцеларијског материјала 
за износ од 280.296,00 динара са ПДВ-ом и за уговор по набавци добара- Набавка горива за потребе службених аутомобила Трећег основног суда у Београду за износ од 26.600,77 динара са ПДВ-ом,
 то ће се измена у Плану набавки за 2020. годину у том смислу, а на основу умањених средстава на конту 426, извршити само у погледу умањења планираних средстава за потрошњу у 2020. години 
за  износ од 193.103,23 динара са ПДВ-ом, и то у планираној набавци добара редни број 1.1.1- „Набавка разне канцеларијске опреме, потрепштина и ситне канцеларијске опреме“ за износ од 
96.551,61 динара са ПДВ-ом и у набавци добара редни број 1.1.2- „Набавка образаца и другог штампаног канцеларијског материјала“ за износ од 96.551,61 динара са ПДВ-ом, чија је и укупна 
процењена вредност умањена услед донације америчке агенције за међународни развој USAID Трећем основном суду у Београду у виду потребних образаца и штампаног канцеларијског материјала, 
те се потреба Трећег основног суда у Београду у том смислу и умањила.  
Услед измењених околности, а на основу дописа Министарства правде број 361-00-027/2014-12 од 18.03.2019. године који је у Трећи основни суд у Београду примљен путем имејла 11.05.2020. године
 и којим се Трећи основни суд у Београду обавештава  да му се на коришћење распоређује зграда правосудних органа на адреси Тошин бунар бр. 274 г, Нови Београд у циљу обезбеђивања 
пословног простора неопходног за рад тог суда, те је Трећи основни суд у Београду обавезан да се надаље стара о капиталном и текућем одржавању објекта, набавци и одржавању опреме неопходне
 за несметано функционисање објекта и обезбеђење објекта, а како приликом доношења  Плана набавки за 2020.годину од 31.01.2020. године, Трећи основни суд у Београду, у складу са тада 
додељеним апропријацијама, није предвидео поступак услуге израде штамбиља и клиритних носача обавештења о распореду суђења, будући да у том моменту није могао предвидети потребу за 
истим, а потреба се у међувремену појавила, Трећи основни суд у Београду ће умањити износ процењене вредности  за набавку услуга- „Услуга израде програма за рачуноводство (за попис основних
 средстава)“ , док ће износом за који је умањена процењена вредност те набавке планирати нову набавку и то набавку услуге израде штамбиља и и клиритних носача обавештења о распореду 
суђења, како би се реализовала потреба за несметаним обављањем процеса рада, услед пресељења парничног одељења Трећег основног суда у Београду у зграду правосудних органа у ул. Тошин 
бунар бр. 274 г.
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