
План набавки за 2017. годину 
Урбанистички завод Београда ЈУП

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки Урбанистичког
 завода Београда ЈУП

16.1.2017

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

31.322.000

са ПДВ-ом

2017 25.472.000

добра 8.933.000

1.1.1 1
2017

1
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

У складу са инструкцијама Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда планирано је спровођење поступка јавне 
набавке канцеларијског материјала и папира за плотере који покрива прву половину 2017. године.
Набавка је неопходна ради обављања редовних активности из делатности Предузећа (канцеларијско пословање, штампање, копирање, плотовање
 и сл.).
Процењена вредност је утврђена у складу са потрошњом у претходној години, проценом планираних активности и ценама артикала на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал и папир за плотере700.000

По годинама: 
2017-700.000

Канцеларијски материјал и папир за плотере

1.1.2 5
2017

6
2017

отворени 
поступак

6
2018

Набавка ће бити спроведена као централизована јавна набавка од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града 
Београда.
Набавка је неопходна ради обављања редовних активности из делатности Предузећа (канцеларијско пословање, штампање, копирање, плотовање
 и сл.).
Процењена вредност је утврђена у складу са потрошњом у претходној години, проценом планираних активности и ценама артикала на тржишту. 
Програмом пословања за 2017. годину планирана су средства од 650.000 динара док ће остатак бити предложен Програмом пословања за 2018. 
годину.

тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града 
Београда; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал1.350.000

По годинама: 
2017-650.000

Канцеларијски материјал

1.1.3 1
2017

1
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности из делатности Предузећа (штампање, копирање, плотовање документације).
 Процењена вредност је утврђена у складу са потрошњом у претходној години, проценом планираних активности и ценама артикала на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Тонери, кертриџи и принтхедови2.300.000

По годинама: 
2017-2.300.000

Тонери, кертриџи и принтхедови
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1.1.4 7
2017

7
2017

отворени 
поступак

6
2018

Набавка ће бити спроведена као централизована јавна набавка од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града 
Београда.
Набавка је неопходна због дотрајалости постојеће рачунарске опреме, а ради обављања редовних активности из делатности Предузећа.
Предмет јавне набавке су 15 десктоп рачунара (рачунар са монитором) и два лаптор рачунара одговарајуће конфигурације. Процењена вредност је
 утврђена на основу цена рачунарске опреме референтних продаваца рачунарске опреме и препоручених цена достављених од стране Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда .

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града 
Београда; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Рачунари и рачунарска опрема2.140.000

По годинама: 
2017-2.140.000

Рачунари и рачунарска опрема

1.1.5 1
2017

1
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка је неопходна због дотрајалости постојеће рачунарске опреме, а ради обављања редовних активности из делатности Предузећа.
Предмет јавне набавке су рачунарске компоненте и монитори (10 комада одговарајуће конфигурације). Процењена вредност је утврђена на основу 
цена рачунарске опреме референтних продаваца рачунарске опреме.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Рачунарске компоненте820.000

По годинама: 
2017-820.000

Рачунарске компоненте

1.1.6 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Набавка је неопходна ради дотрајалости постојећих сервера и њихове замене новим.
Предмет јавне набавке су два сервера одговарајуће конфигурације са одговарајућим оперативним системом. Процењена вредност је утврђена на 
основу цена одговарајућих сервера на тржишту.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Сервери1.023.000

По годинама: 
2017-1.023.000

Сервери

1.1.7 1
2017

1
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка је неопходна за потребе одлагања архивског материјала Урбанистичког завода Београда ЈУП, због неадекватности постојећег простора у 
коме је смештен архивски материјал.
Процењена вредност је утврђена на основу количине архивског материјала и цена закупа складишног простора у Београду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Закуп складишног простора600.000

По годинама: 
2017-600.000

Закуп складишног простора

услуге 22.389.000

1.2.1 1
2017

1
2017

отворени 
поступак

12
2017

Ради обављања послова из делатности Предузећа неопходна је набавка геодетских услуга (израда пројекта геодетског обалежавања, геодетско 
снимање, израда топографског плана и др.)
Процењена вредност је утврђена у складу са планираним обимом посла и ценама услуга по претходно склопљеним уговорима.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Геодетске услуге2.500.000

По годинама: 
2017-2.500.000

Геодетске услуге

1.2.2 1
2017

1
2017

отворени 
поступак

12
2017

Ради обављања послова из делатности Предузећа неопходна је набавка геолошких услуга (израда инжењерско геолошких елабората и др.).
Процењена вредност је утврђена у складу са планираним обимом посла и ценама услуга по претходно склопљеним уговорима.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Геолошке услуге3.500.000

По годинама: 
2017-3.500.000

Геолошке услуге
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1.2.3 1
2017

1
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Набавка је неопходна ради одбављања послова из делатности Предузећа (коричење планске и др. документације, службених листова).
Процењена вредност је утврђена на основу процене планираних активности и цена услуге по претходно склопљеним уговорима. Уговор о јавној 
набавци ће бити закључен на период од две године. Програмом пословања за 2017. годину планирана су средства од 850.000 динара док ће 
остатак бити предложен Програмом пословања за 2018. годину.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Коричење документације1.700.000

По годинама: 
2017-850.000

Коричење документације

1.2.4 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Набавка је неопходна за пројектовање саобраћајница у Сектору за саобраћај.
Процењена вредност је утврђена на основу цена предметног програмског пакета на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Програмски пакет CGS Autopath150.000

По годинама: 
2017-150.000

Програмски пакет CGS Autopath

1.2.5 6
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2018

Набавка је неопходна ради годишње обнове антивирус лиценце на свим (160) рачунарима у Предузећу, од стране овлашћеног Kaspersky Lab 
Partnerа за Републику Србију.
Процењена вредност је утврђена на основу цена по претходно склопљеним уговорима и информација о ценама на референтном тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Годишња претплата и подршка за антивирус 
програмски пакет Каspersky
250.000

По годинама: 
2017-250.000

Годишња претплата и подршка за антивирус 
програмски пакет Каspersky

1.2.6 11
2017

12
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2018

У складу са чланом 36. став 2. ЗЈН Наручилац ће од Управе за јавне набавке затражити мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Набавка је неопходна ради одржавања апликације Ними-софт за финансијско-рачуноводствену службу.
Процењена вредност је утврђена на основу цена по претходно склопљеним уговорима.
ЗЈН: 36.1.2); 

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

Остале напомене:

Одржавање апликације за финансије и рач. 
Nimi soft
200.000

По годинама: 
2017-200.000

Одржавање апликације за финансије и рач. 
Nimi soft

1.2.7 11
2017

12
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2018

У складу са чланом 36. став 2. ЗЈН Наручилац ће од Управе за јавне набавке затражити мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Набавка је неопходна ради одржавања софтвера Кардвер за дневно евидентирање запослених (време доласка на посао, одласка са посла и сл.), 
евидентирање запослених за потребе припреме карнета и вођење евиденције из области радних односа.
Процењена вредност је утврђена на основу цена у претходној години. Наведеним софтвером ће бити обједињена евиденција која је у претходном 
периоду подразумевала одржавање два софтвера
ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Одржавање софтвера Cardware150.000

По годинама: 
2017-150.000

Одржавање софтвера Cardware
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1.2.8 10
2017

10
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

10
2018

У складу са чланом 36. став 2. ЗЈН Наручилац ће од Управе за јавне набавке затражити мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Набавка је неопходна ради надоградње  две лиценце на рачунарима у Сектору за саобраћај и набавке једне нове лиценце, од стране произвођача 
програмског додатка за AutoCAD „Gavran“.
Процењена вредност је утврђена на основу цена по претходно склопљеним уговорима.
ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Годишња подршка (надоградња и претплата)
 програмског додатка за AutoCAD „Gavran“
425.000

По годинама: 
2017-425.000

Годишња подршка (надоградња и претплата)
 програмског додатка за AutoCAD „Gavran“

1.2.9 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Набавка је неопходна ради одржавања хигијене у пословном објекту. (у тоалетима, канцеларијским и заједничким просторијама) и то у приземљу, 
на првом, делу другог, петом и шестом спрату.
Процењена вредност је утврђена на основу цена услуге по претходно склопљеним уговорима и процењених потреба. Програмом пословања за 
2017. годину планирана су средства од 1.400.000 динара, док ће остатак бити предложен Програмом пословања за 2018. и 2019. годину.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање хигијене у пословном простору2.800.000

По годинама: 
2017-1.400.000

Одржавање хигијене у пословном простору

1.2.10 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Набавка је неопходна ради физичко-техничког обазбеђења запослених и имовине у Предузећу.
Процењена вредност је утврђена на основу процењених потреба и цена услуге по претходно склопљеним уговорима. Програмом пословања за 
2017. годину планирана су средства од 2.200.000 динара, док ће остатак бити предложен Програмом пословања за 2018. и 2019. годину.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Физичко-техничко обезбеђење4.400.000

По годинама: 
2017-2.200.000

Физичко-техничко обезбеђење

1.2.11 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка је неопходна ради континуираног осигурања  имовине и запослених у Предузећу. Осигурање опреме и документације  од пожара, покретне
 технике, обавезно и каско осигурање службеног аутомобила, осигурање запослених од последица несрећног случаја са ризиком природне смрти и 
допунско осигурање запослених за случај тежих болести и хируршких интервенција.
Процењена вредност је утврђена на основу цена по претходно закљученим уговорима и планираног обима осигурања. Програмом пословања за 
2017. годину планирана су средства од 700.000 динара, док ће остатак бити предложен Програмом пословања за 2018. и 2019. годину.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Осигурање имовине и лица1.400.000

По годинама: 
2017-700.000

Осигурање имовине и лица

1.2.12 5
2017

5
2017

отворени 
поступак

6
2018

Набавка ће бити спроведена као централизована јавна набавка од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града 
Београда.
Набавка је неопходна ради обезбеђивања услуга мобилне телефоније за запослене у Предузећу. У складу са препорукама Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу набавки уговор ће бити закључен на период од годину дана.
Процењена вредност је утврђена на основу цена услуга код оператера мобилне телефоније и процењених потреба Предузећа.

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града 
Београда; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге мобилне телефоније800.000

По годинама: 
2017-800.000

Услуге мобилне телефоније
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1.2.13 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Набавка је неопходна услед повећање броја корисника програмског пакета Bricscad, а извршиће се од стране овлашћеног партнера компаније 
Bricscad за Републику Србију.
Предмет јавне набавке је надоградња постојећих (v.11) лиценци и набавка 10 нових лиценци. Процењена вредност је утврђена на основу цена 
овлашћених продаваца и потреба Предузећа.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Програмски пакет за пројектовање Bricscad1.700.000

По годинама: 
2017-1.700.000

Програмски пакет за пројектовање Bricscad

1.2.14 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Набавка је потребна услед повећања броја корисника програмског пакета Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp који се користи за креирање 3D 
модела.
Процењена вредност је утврђена на основу цена овлашћених продаваца и потреба Предузећа.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка софтверског пакета Trimble 
SketchUp I V-Ray for SketchUp
150.000

По годинама: 
2017-150.000

Набавка софтверског пакета Trimble 
SketchUp I V-Ray for SketchUp

1.2.15 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Набавка је потребна ради израде новог Web sajta Урбанистичког завода Београда ЈУП, с обзиром да постојећи више не задовољава потребе 
његових корисника.
Процењена вредност је утврђена на основу планираних захтева које нови Web sajt мора да задовољи и испитивања тржишта предметних услуга.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда Web sajta500.000

По годинама: 
2017-500.000

Израда Web sajta

1.2.16 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2018

Набавка је неопходна за рад писарнице Урбанистичког завода Београда ЈУП, а за праћење протока докумената.
Процењена вредност је утврђена на основу потреба за рад писарнице и цена на тржишту одговарајућих програма.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка програма за праћење протока 
докумената (писарница) и годишње 
одржавање и подршка

864.000

По годинама: 
2017-864.000

Набавка програма за праћење протока 
докумената (писарница) и годишње 
одржавање и подршка

1.2.17 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Набавка је неопходна ради спровођења инструкција Оснивача у поступку утврђивања имовине Урбанистичког завода Београда ЈУП.
Процењена вредност је утврђена на основу цена предметних услога на тржишту и планираног обима посла.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге процене имовине Урбанистичког 
завода Београда
900.000

По годинама: 
2017-900.000

Услуге процене имовине Урбанистичког 
завода Београда
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Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Основ за изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

14.281.000

Набавке на које се Закон не примењује

добра 3.011.000

2.1.1 1/2017 1/201739.2. 12/2017Гориво за службени аутомобил 400000

2.1.2 1/2017 1/201739.2. 12/2017Средства за одржавање хигијене 490000

2.1.3 1/2017 1/201739.2. 12/2017Артикли за потребе бифеа и сировине за инстант 
апарате

480000

2.1.4 7/2017 7/201739.2. 7/2017Клима уређаји 320000

2.1.5 8/2017 8/201739.2. 8/2017Канцеларијски намештај 200000

2.1.6 1/2017 1/201739.2. 12/2017Пијаћа вода у балонима за watercooler апарате 200000

2.1.7 1/2017 1/201739.2. 12/2017Електро материјал 175000

2.1.8 1/2017 1/201739.2. 12/2017Грађевински материјал 420000

2.1.9 1/2017 1/201739.2. 12/2017Лична заштитна опрема (одећа, обућа) 100000

2.1.10 1/2017 1/201739.2. 12/2017Делови, прибор за службени аутомобил 100000

2.1.11 9/2017 9/201739.2. 9/2017Камере за видео надзор 96000

2.1.12 1/2017 1/201739.2. 12/2017Цветни аранжмани 25000

2.1.13 1/2017 1/201739.2. 1/2017Индустријска со 5000

услуге 10.460.000

2.2.1 1/2017 1/201739.2. 12/2017Одржавање лифтова 130000

2.2.2 5/2017 5/201739.2. 5/2017Годишње сервисирање клима уређаја 200000

2.2.3 9/2017 9/201739.2. 5/2018Ревизија финансијских извештаја за 2016. годину 250000

2.2.4 1/2017 1/20177.1.12) 12/2017Ангажовање лица по уговору о привремено 
повременим пословима

6605000

2.2.5 7/2017 7/201739.2. 7/2018Услуге интернет провајдера 350000

2.2.6 1/2017 1/201739.2. 12/2017Услуге ресторана и кетеринга 170000

2.2.7 1/2017 1/201739.2. 12/2017Одржавање телекомуникационог система и система
 за видео надзор

100000

2.2.8 1/2017 1/201739.2. 12/2017Услуга друмског превоза такси, минибус 70000

2.2.9 1/2017 1/201739.2. 12/2017Претплата на дневна новинска издања и годишња 
претплата на стручне часописе

300000
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Место и датум:

М.П.

в.д. Директора мр Весна Тахов

Овлашћено лице:

Владимир Вујичић

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.10 7/2017 7/201739.2. 7/2017Штампање часописа ИНФО Урбанистички завод 
Београда и других публикација

200000

2.2.11 1/2017 1/201739.2. 12/2017Годишњи сервис, технички преглед монтажа и 
демонтажа гума службеног аутомобила

50000

2.2.12 6/2017 6/201739.2. 6/2017Санитарни преглед за кафе куварицу 10000

2.2.13 1/2017 1/201739.2. 12/2017Услуге ПП заштите 300000

2.2.14 1/2017 1/201739.2. 12/2017Услуге безбедности и здравља на раду 350000

2.2.15 1/2017 1/201739.2. 12/2017Одржавање термотехничких инсталација и уређаја 200000

2.2.16 1/2017 1/201739.2. 12/2017Дизајнерске услуге 100000

2.2.17 9/2017 9/201739.2. 9/2017Израда књиге стандарда 350000

2.2.18 1/2017 1/201739.2. 12/2017Услуге лектуре и коректуре текста 50000

2.2.19 5/2017 5/201739.2. 5/2017Услуге одржавања и надоградње Urban апликације 80000

2.2.20 1/2017 1/201739.2. 12/2017Поштанске и курирске услуге 130000

2.2.21 1/2017 1/201739.2. 12/2017Дезинсекција и дератизација 50000

2.2.22 1/2017 1/201739.2. 12/2017Одржавање и поправка рачунарске опреме 100000

2.2.23 1/2017 1/201739.2. 12/2017Услуге кабловске телевизије 15000

2.2.24 1/2017 1/201739.2. 12/2017Здравствене услуге 200000

2.2.25 1/2017 1/20177.1.14)4)) 12/2017Услуге извршитеља 100000

радови 810.000

2.3.1 9/2017 9/201739.2. 9/2017Постављање итисона у пословном објекту 170000

2.3.2 1/2017 1/201739.2. 12/2017Електро монтажни радови 340000

2.3.3 1/2017 1/201739.2. 12/2017Водоинсталатерски и санитарни радови 150000

2.3.4 1/2017 1/201739.2. 12/2017Грађевински радови 150000
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