
План јавних набавки за 2016. годину 
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи План јавних набавки за 
2016. годину

06.01.2016

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

7.140.833

са ПДВ-ом

2015 5.801.394

2016 6.035.833

2017 2.045.000

2018 662.500

добра 1.678.333

1.1.1 1
2015

1
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2016

Исказана процењена вредност односи се само на временски период од 01.01. до 31.01.2016. године.
Наручилац у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (''Сл. гл. РСрбије'', број 73/10, 121/12 и 18/15) и у складу са Законом о 
државној припадности и упису пловила (''Сл. гл. РСрбије'', број 10/13 и 18/15), обавља своју основну делатност - Технички надзор над пловилима на
 целој територији Републике Србије, а по потреби и у иностранству.
Процељена вредност је утврђена приликом израде Плана набавки за 2015. годину и износи 1.833.333,33 динара без ПДВ-а. Процењена вредност је
 утврђена у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. Уговор је закључен за временски период од 01.02.2015. до 31.01.2016. године.
интерни број поступка: 01/2015; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Набавка погонског горива путем картице95.000

По годинама: 
2015-1.833.333

2016-95.000

Набавка погонског горива путем картице

ОРН:
30163100    

42641.833.333 2.200.000
426495.000 115.000

1.1.2 1
2016

1
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2017

Наручилац у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (''Сл. гл. РСрбије'', број 73/10, 121/12 и 18/15) и у складу са Законом о 
државној припадности и упису пловила (''Сл. гл. РСрбије'', број 10/13 и 18/15), обавља своју основну делатност - Технички надзор над пловилима на
 целој територији Републике Србије, а по потреби и у иностранству.
Процењена вредност је утврђена на основу Финансијског плана за 2016. годину и пројекције Финансијског Плана за 2017. годину, а у складу са 
чланом 39. Закона о јавним набавкама.Уговор се закључује на временски период од 1 (једне) године.
интерни број поступка: 01/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка погонског горива путем картице1.583.333

По годинама: 
2016-1.488.333

2017-95.000

Набавка погонског горива путем картице

ОРН:
30163100    

42621.488.333 1.785.000
426295.000 115.000

услуге 5.462.500
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1.2.1 4
2015

5
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Предметна јавна набавка је спроведена из разлога потребе посла у циљу осигурања имовине, службених возила и запослених. Наручилац своју 
основну делатност обавља на адреси: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, као и у Новом Саду где фунционише Група за бродове 
унутрашње пловидбе-Нови Сад и у Апатину где функционише Група за бродове унутрашње пловидбе-Апатин.
Процењена вредност је утврђена на основу искустава из претходних година, као и на основу броја службених аутомобила и броја запослених и у 
складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. Уговор је закључен за временски период од 20.05.2015. до 19.05.2018. године.
интерни број поступка: 05/2015; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге осигурања имовине, службених 
возила и запослених
750.000

По годинама: 
2015-1.230.000

2016-750.000

2017-750.000

2018-312.500

Услуге осигурања имовине, службених 
возила и запослених

ОРН:
66510000    

42151.230.000 1.230.000
4215750.000 750.000

4215750.000 750.000
4215312.500 312.500

1.2.2 5
2015

6
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Предметна јавна набавка је спроведена из разлога потребе посла и из разлога чланства Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у
 многим Европским Комисијама у статусу пуноправног члана или члана посматрача. Уговор је закључен за временски период од 01.07.2015. до 
30.06.2018. године.
Процењена вредност за предметну јавну набавку је утврђена на основу планираних службених путовања у иностранство и на основу искуства из 
претходних календарских година, а у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 06/2015; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге резервације и куповине авио карата300.000

По годинама: 
2015-400.000

2016-300.000

2017-300.000

2018-150.000

Услуге резервације и куповине авио карата

ОРН:
60400000    

4222400.000 400.000
4222300.000 300.000

4222300.000 300.000
4222150.000 150.000

1.2.3 5
2015

6
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Предметна јавна набавка је спроведена из разлога потребе посла и из разлога чланства Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у
 многим Европским Комисијама у статусу пуноправног члана или члана посматрача. Уговор је закључен за временски период од 01.07.2015. до 
30.06.2018. године.
Процењена вредност за предметну јавну набавку је утврђена на основу планираних службених путовања у иностранство и на основу искуства из 
претходних календарских година, а у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 07/2015; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге резервације и плаћања хотелског 
смештаја
400.000

По годинама: 
2015-550.000

2016-400.000

2017-400.000

2018-200.000

Услуге резервације и плаћања хотелског 
смештаја

ОРН:
55110000    

4222550.000 550.000
4222400.000 400.000

4222400.000 400.000
4222200.000 200.000
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1.2.4 11
2015

11
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2016

Предметна јавна набавка је спроведена из разлога потребе посла. Уговор је закључен за временски период од 01.12.2015. до 30.11.2016. године.
Процењена вредност за предметну јавну набавку је утврђена на основу искустава из претходних календарских година, а у складу са чланом 39. 
Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 08/2015; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Књиговодствене услуге500.000

По годинама: 
2015-40.000

2016-440.000

Књиговодствене услуге

ОРН:
79211100    

423140.000 40.000
4231440.000 440.000

1.2.5 3
2015

4
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

Наручилац је предметну јавну набавку спровео из разлога недостатка пословног простора и из разлога потребе посла. Уговор је закључен на 
временски период од 12.05.2015. до 11.05.2016. године.
Процењена вредност за предметну јавну набавку је утврђена на основу искустава из претходних календарских година, а на основу члана 39. 
Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 04/2015; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге узимања у закуп пословног простора562.500

По годинама: 
2015-1.198.061

2016-562.500

Услуге узимања у закуп пословног простора

ОРН:
42161.198.061 1.198.961
4216562.500 562.500

1.2.6 2
2015

3
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2016

Предметни поступак јавне набавке је спроведен због потребе посла у циљу провере здравственог стања запослених, што се чини сваке 
календарске године. Уговор је закључен на временски период од 16.03.2015. године до 15.03.2016. године.
Процењена вредност је утврђена на основу планираног броја запослених који су извршили систематски преглед и на основу искустава из 
претходних година, а у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
интерни број поступка: 02/2015; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге специјалистичких лекарских прегледа550.000

По годинама: 
2015-550.000

2016-

Услуге специјалистичких лекарских прегледа

ОРН:
85121200    

4243550.000 550.000
42430 0

1.2.7 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Предметни поступак се спроводи из разлога потребе посла и недостатка стручног кадра услед примене Одлуке о максималном броју запослених на
 неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 
2015. годину (''Службени гласник Републике Србије'', број 101/15 и 114/15).
Процењена вредност је утврђена у складу са Финансијским Планом за 2016. годину и у складу са пројекцијом Финансијског Плана за 2017. годину, а
 у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. Уговор се закључује на временски период од 1 (једне) године.
интерни број поступка: 02/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања софтвера за 
информационе технологије
1.041.666

По годинама: 
2016-833.333

2017-208.333

Услуге одржавања софтвера за 
информационе технологије

ОРН:
72267100    

4232833.333 1.000.000
4232208.333 250.000
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1.2.8 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Предметни поступак јавне набавке се спроводи из разлога потребе посла и неопходности заштите имовине и запослених Наручиоца.
Процењена вредност за предметни поступак јавне набавке је утврђена у складу са Финансијским Планом за 2016. годину и у складу са Пројекцијом 
Финансијског плана за 2017. годину, а у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. Уговор се закључује на период од 1 (једне) године.
интерни број поступка: 03/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге обезбеђења - физичко-техничког 
обезбеђења
1.358.334

По годинама: 
2016-1.166.667

2017-291.667

Услуге обезбеђења - физичко-техничког 
обезбеђења

ОРН:
72263000    

42131.166.667 1.400.000
4213291.667 350.000

Место и датум: М.П.

Слободан Милошевић дипл.ецц.

Овлашћено лице:

Селаковић Милош дипл.правник

Одговорно лице:
_______________________________
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