
План јавних набавки за 2017. годину 
Дирекција за управљање одузетом имовином

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2017. годину 26.01.2017.
Измена број: 404-02-8/2017-03/1 11.07.2017.

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

6,866,667

са ПДВ-ом

2017 3,513,889

2018 2,852,778

2019 500,000

добра 2,500,000

1.1.1 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Остале напомене:

Набавка бензина2,500,000

По годинама: 
2017-1,875,000

2018-625,000

Набавка бензина

ОРН:
09100000    

4260002,500,000 3,000,000

услуге 4,366,667

1.2.1 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

услуге одржавања и сервисирања возила са 
уградњом резервних делова
1,666,667

По годинама: 
2017-1,388,889

2018-277,778

услуге одржавања и сервисирања возила са 
уградњом резервних делова

4250001,333,333 1,600,000
Посеб. Рач.-

закуп
333,333 400,000

1.2.2 11
2017

12
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Услуга одржавања апликативног софтвера 
Дирекције
1,200,000

По годинама: 
2018-1,200,000

Услуга одржавања апликативног софтвера 
Дирекције

4230001,200,000 1,440,000
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1.2.3 7
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

интерни број поступка: 2/2017; тип набавке: оквирни споразум; Остале напомене:

Измена број: 404-02-8/2017-03/1; усвојена: 11.07.2017.; план: План јавних набавки за 2017. годину од 26.01.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Према члану 39. став 1. Закона о јавним набавкама, јавна набавка мале вредности јесте набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000,00 динара, при чему ни
 укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 5.000.000,00 динара.
Набавка због које је дошло до измене Плана јавних набавки је била предвиђена  у делу набавки на које се Закон не примењује под редниом бројем 2.2.21. Међутим, поред редовног 
сервисирања и одржавања лифтова, дошло је до непредвиђених кварова насталих услед старости и дотрајалости, и то једног путничког и једног теретног лифта у згради „Траншпеда“ у 
Улици краља Петра бр. 45, што је захтевало већа улагања и веће трошкове од уобичајених. Такође, овлашћени сервисер, предузеће Лифтмонт д.о.о. из Београда, раскинуло је, због 
престанка рада, дана 30. маја 2017. године Уговор о одржавању лифтова број: 005/03-1 од 21.01.2003. године закључен са „Траншпедом“. Дирекција је у обавези да ангажује новог 
сервисера лифтова у згради „Траншпеда“.

услуга одржавања и сервисирања лифтова1,500,000

По годинама: 
2017-250,000

2018-750,000

2019-500,000

услуга одржавања и сервисирања лифтова Посеб. Рач.-
закуп

1,500 1,800

Место и датум: М.П.
Овлашћено лице:

Дејан Царевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-02-8/2017-03/1; усвојена: 11.07.2017.; план: План јавних набавки за 2017. годину од 26.01.2017.
Према члану 39. став 1. Закона о јавним набавкама, јавна набавка мале вредности јесте набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000,00 динара, при чему ни укупна процењена вредност
 истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 5.000.000,00 динара.
Набавка због које је дошло до измене Плана јавних набавки је била предвиђена  у делу набавки на које се Закон не примењује под редниом бројем 2.2.21. Међутим, поред редовног сервисирања и 
одржавања лифтова, дошло је до непредвиђених кварова насталих услед старости и дотрајалости, и то једног путничког и једног теретног лифта у згради „Траншпеда“ у Улици краља Петра бр. 45, 
што је захтевало већа улагања и веће трошкове од уобичајених. Такође, овлашћени сервисер, предузеће Лифтмонт д.о.о. из Београда, раскинуло је, због престанка рада, дана 30. маја 2017. године 
Уговор о одржавању лифтова број: 005/03-1 од 21.01.2003. године закључен са „Траншпедом“. Дирекција је у обавези да ангажује новог сервисера лифтова у згради „Траншпеда“.
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