План јавних набавки за 2019. годину

Обухвата:

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину

4.1.2019

Измена број: 14-0-44/2019-03
Измена број: 14-0-44/2019-04

26.3.2019
2.8.2019

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

7.934.666

Укупно
2018
2019
2020

2.024.833
5.621.500
288.333
6.641.666

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Набавка погонског горива путем картице

ОРН:
30163100

Набавка
1.570.833
картице
1.666.666погонског горива путем
95.833
По годинама:

1.885.000

4264

115.000

4264

2018-1.570.833

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2018

2
2018

1
2019

2019-95.833
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Датум штампе: 2.8.2019

За предметну јавну набавку са изабраним Понуђачем је закључен одговарајући Уговор број 14-0-225/2018-01 од 01.02.2018. године, за период од
01.02.2018. године до 31.01.2019. године.
Наручилац у складу са чланом 85. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (''Сл.гл.РС'', бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-други
закон, 92/2016, 104/2016-други закон и 113/2017-други закон), као орган управе у саставу министарства обавља стручне и техничке послове у
области утврђивања способности бродова за пловидбу на целокупној територији РСрбије. Предметна јавна набавка је спроведена из разлога
квалитетног обављања основне делатности Наручиоца.
Процењена вредност је утврђена у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на
основу Финансијског Плана Управе за 2018. годину број 14-0-1494/2017-03 од 18.12.2017. године и Пројекције Финансијског Плана за 2019. годину
број 14-0-1494/2017-01 од 14.11.2017. године.
интерни број поступка: 01/2018;
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1.1.2

Набавка погонског горива путем картице

ОРН:
30163100

Набавка
1.737.500
картице
1.833.333погонског горива путем
95.833
По годинама:

2.085.000

4264

115.000

4264

2019-1.737.500

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2019

1
2019

1
2020

2020-95.833
Напомена:

1.1.3

За предметни поступак јавне набавке са изабраним Понуђачем, биће закључен одговарајући Уговор, за временски период од 01.02.2019. године до
31.01.2020. године.
Разлог и оправданост набавке:
Наручилац у складу са чланом 85. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (''Сл.гл.РС'', бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-други
закон, 92/2016, 104/2016-други закон, 113/2017-други закон и 41/2018), као орган управе у саставу министарства обавља стручне и техничке
послове у области утврђивања способности бродова за пловидбу на целокупној територији РСрбије. Предметна јавна набавка се спроведи из
разлога квалитетног обављања основне делатности Наручиоца.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на
основу Финансијског Плана Управе за 2019. годину број 14-0-488/2018-09 од 12.12.2018. године и Пројекције Финансијског Плана Управе за 2020.
годину број 14-0-488/2018-09 од 12.12.2018. године.
Остале напомене:
интерни број поступка: 01/2019;
Набавка једног службеног аутомобила
Набавка
3.141.667
3.770.000
5121
4
5
6
поступак јавне
3.141.667једног службеног аутомобила
средње класе и једног службеног аутомобила средње класе и једног службеног аутомобила
набавке мале
2019
2019
2019
ниже класе.
ниже класе.
вредности

ОРН:
34100000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

По годинама:
2019-3.141.667
Предметни поступак јавне набавке ће бити спроведен након прибављања одговарајуће Сагласности од стране Владе Републике Србије, која се
даје у форми Закључка Владе Републике Србије.
Наручилац у складу са чланом 85. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (''Сл.гл.РС'', бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-други
закон, 92/2016, 104/2016-други закон, 113/2017-други зако и 41/2018), као орган управе у саставу министарства обавља стручне и техничке послове
у области утврђивања способности бродова за пловидбу на целокупној територији РСрбије. Предметна јавна набавка се спроводи из разлога
квалитетног обављања основне делатности Наручиоца.
Процењена вредност је утврђена у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на
основу Финансијског Плана Управе за 2019. годину број 14-0-488/2018-09 од 12.12.2018. године.
интерни број поступка: 02/2019;

Измена број: 14-0-44/2019-03; усвојена: 26.3.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена Плана јавних набавки за 2019. годину се врши у складу са Одлуком о пренамени финансијских средстава у оквиру Финансијског Плана за 2019. годину број 14-09/2019-21 од 25.03.2019. године, при чему се мења предмет јавне набавке у квантитативном смислу која је предвиђена под редним бројем 1.1.3. и уместо једног службеног аутомобила
средње класе набављају се један службени аутомобил средње класе и један службени аутомобил ниже класе. Укупна процењена вредност за наведени предмет јавне набавке се не
мења.
Измена број: 14-0-44/2019-04; усвојена: 2.8.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У поступку јавне набавке мале вредности број 02/2019 - Набавка једног службеног аутомобила средње класе и једног службеног аутомобила ниже класе, Наручилац је
донео Одлуку о додели Уговора у складу са чл. 107. ст. 4. и ст. 5. и чл. 108. ЗЈН, при чему су додатна финансијска средства у износу од 58.333,33 дин. без ПДВ-а, односно 70.000,00
динара са ПДВ-ом, обезбеђена на основу Одлуке о пренамени финансијских средстава у оквиру Финансијског плана за 2019. годину број 14-0-9/19-53 од 22.07.2019. године.

услуге

Датум штампе: 2.8.2019

1.293.000
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1.2.1

Услуге осигурања имовине, запослених и
службених возила

ОРН:
66510000

Услуге
454.000
и
646.500осигурања имовине, запослених
службених возила
192.000

470.000

4215

200.000

4215

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2019

6
2019

6
2020

2018-454.000
2019-192.500

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.2

Остале напомене:
Услуге осигурања имовине, запослених и
службених возила

ОРН:
66510000

За предметну јавну набавку са изабраним Понуђачем је закључен одоговарајући Уговор број 14-0-1276/2018-01 од 12.06.2018. године, који је
закључен на дан 13.06.2018. године.
Предметна јавна набавка је спроведена у циљу осигурања имовине, запослених и службених возила Управе.
Процењена вредност је утврђена у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на
основу Финансијског Плана Управе за 2018. годину број 14-0-1494/2017-03 од 18.12.2017. године и Пројекције Финансијског Плана Управе за 2019.
годину број 14-0-1494/2017-01 од 14.11.2017. године.
интерни број поступка: 03/2018;
Услуге
454.000
и
470.000
4215
5
6
6
поступак јавне
646.500осигурања имовине, запослених
службених возила
набавке мале
2019
2019
2020
192.500
200.000
4215

вредности

По годинама:
2019-454.000
2020-192.500

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.3

Остале напомене:
Услуге организације прославе јубилеја
Управе

За предметну јавну набавку са изабраним Понуђачем биће закључен одговарајућу Уговор за временски период од годину дана важења
одговарајућих Полиса.
Предметни поступак јавне набавке се спроводи у циљу осигурања имовине, запослених и службених возила Управе.
Процењена вредност је утврђена у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на
основу Финансијског Плана Управе за 2019. годину број 14-0-488/2018-09 од 12.12.2018. године и Пројекције Финансијског Плана Управе за 2020.
године број 14-0-488/2018-09 од 12.12.2018. године.
интерни број поступка: 03/2019;
Услуге
организације прославе
1.500.000
јубилеја
1.800.000
4234
4
5
6
поступак јавне
1.500.000
Управе
набавке мале
2019
2019
2019
-1.500.000
-1.800.000
4234

вредности

По годинама:
2019-1.500.000
Напомена:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Предметни поступак јавне набавке се спроводи у циљу организације јубилеја Управе, односно 70 година постојања Управе као формално-правног
наследника СЈУ Југорегистар - Југословенски регистар бродова унутрашње пловидбе на основу члана 281. Закона о пловидби и лукама на
унутрашњим водама (''Сл.гл.РС'', бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-други закон, 92/2016, 104/2016-други закон, 113/2017-други закон и
41/2018).
Предметни поступак се спроводи у циљу организације прославе јубилеја Управе.
Процењена вредност је утврђена у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на
основу Финансијског Плана Управе за 2019. годину број 14-0-488/2018-09 од 12.12.2018. године.
интерни број поступка: 04/2019;

Измена број: 14-0-44/2019-04; усвојена: 2.8.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 4.1.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Наручилац из разлога потребе посла није спровео предметни поступак јавне набавке мале вредности у току 2019. године, већ је поступио у складу са чланом 39. став 2.
Закона о јавним набавкама.

Датум штампе: 2.8.2019
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