
План јавних набавки за 2016. годину 
Урбанистички завод Београда ЈУП

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки Урбанистичког
 завода Београда ЈУП за 2016. 
годину

13.1.2016

Измена број: 400-475/16 1.4.2016
Измена број: 031-57/16 4.7.2016

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

57.232.000

са ПДВ-ом

2016 43.043.000

2017 8.412.000

2018 5.295.000

2019 467.000

добра 16.730.000

1.1.1 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

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 у циљу избора снабдевача електричном енергијом у складу са Законом о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/14). Предмет 
јавне набавке је небавка електричне енергије за потребе Урбанистичког завода Београда ЈУП (ЕД број: 94069281) и за потребе снабдевања 
заједничких делова пословног објекта Палмотићева 30 (ЕД број: 94069101).
Процењена вредност је утврђена на основу потрошње електричне енергије у претходној години и цена електричне енергије на референтном 
тржишту.

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:

Електрична енергија6.800.000

По годинама: 
2016-1.700.000

2017-3.400.000

2018-1.700.000

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

51333.400.000
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1.1.2 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавка је неопходна ради обављања радних процеса (штампања, копирања, скенирања докумената и сл.) у Предузећу. На основу упоредних 
искустава, а у циљу оптималног искоришћавања средстава одлучено је да се пет црно/белих и два колор уређаја, брзи А4 скенер и колор скенер 
ширине 106,7cm изнајме у закуп на период од три године, стим да све трошкове одржавања уређаја и потрошног материјала, осим папира, сноси 
изабрани понуђач.
Процењена вредност је утврђена на основу информација које су прикупљене од стране потенцијалних понуђача и цена на одговарајућем тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Закуп мултифункционалних уређаја2.800.000

По годинама: 
2016-467.000

2017-933.000

2018-933.000

2019-467.000

Закуп мултифункционалних уређаја

ОРН:
30121100    

5334933.000

1.1.3 1
2016

1
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности из делатности Предузећа.
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:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал450.000
1. Канцеларијски материјал250.000

2. Папир за плотере200.000

По годинама: 
2016-450.000

Канцеларијски материјал
1. Канцеларијски материјал

2. Папир за плотере

ОРН:
30192000    
30199000    

30199330    

5121250.000
5110200.000

1.1.4 4
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Набавка ће бити спроведена као централизована јавна набавка од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града 
Београда. Програмом пословања за 2016. годину су предвиђена средства у висини од 450.000 динара за период јул - децембар 2016. годину.
Набавка је неопходна ради обављања редовних активности из делатности Предузећа.
Процењена вредност је утврђена у складу са потрошњом у претходној години, проценом планираних активности и ценама артикала на тржишту.

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:

Измена број: 031-57/16; усвојена: 4.7.2016; план: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину од 13.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ради усаглашавања Плана јавних набавки за 2016. годину са Ребалансом програма пословања за 2016. годину бр.400-769/16 од 09.06.2016. године на који је Скупштина 
града Београда дана 22.06.2016. године дала сагласност решењем бр.023-428/16-С, донета је Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2016. годину. 
Ребалансом су повећана средства за Канцеларијски материјал за 435.000 динара, услед повећаног обима посла.

Канцеларијски материјал900.000

По годинама: 
2016-885.000

Канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    
30199000    
30199330    

5121250.000
5110200.000

5121135.000
5110300.000
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1.1.5 1
2016

1
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности из делатности Предузећа.
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:

Остале напомене:

Тонери, кертриџи и принтхедови900.000
1. за уређаје НР300.000

2. за ОСЕ уређај600.000

По годинама: 
2016-900.000

Тонери, кертриџи и принтхедови
1. за уређаје НР

2. за ОСЕ уређај

ОРН:
30125100    

5113900.000

1.1.6 4
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

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 12 десктоп рачунара и један лаптор рачунар одговарајуће конфигурације.
Процењена вредност је утврђена на основу цена рачунарске опреме референтних продаваца рачунарске опреме.

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 опрема1.280.000

По годинама: 
2016-1.280.000

Рачунари и рачунарска опрема

ОРН:
30213100    
30214000    

02311.280.000

1.1.7 1
2016

1
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка је неопходна због дотрајалости постојеће рачунарске опреме, а ради обављања редовних активности из делатности Предузећа.
Процењена вредност је утврђена на основу цена рачунарске опреме референтних продаваца рачунарске опреме.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рачунарске компоненте1.400.000

По годинама: 
2016-1.400.000

Рачунарске компоненте

ОРН:
30237000    

02311.400.000

1.1.8 8
2016

9
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2016

Набавка је неопходна ради дотрајалости постојећих сервера и њихове замене новим. Предмет јавне набавке су два сервера одговарајуће 
конфигурације.
Процењена вредност је утврђена на основу цена одговарајућих сервера на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Сервери800.000

По годинама: 
2016-800.000

Сервери

ОРН:
48820000    

0231800.000
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1.1.9 7
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2016

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности из делатности Предузећа - штампање, плотовање планске документације, копирање и 
сл.
Процењена вредност је утврђена у складу са проценом планираних активности и ценама артикала на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 031-57/16; усвојена: 4.7.2016; план: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину од 13.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Ради усаглашавања Плана јавних набавки за 2016. годину са Ребалансом програма пословања за 2016. годину бр.400-769/16 од 09.06.2016. године на који је Скупштина 
града Београда дана 22.06.2016. године дала сагласност решењем бр.023-428/16-С, донета је Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2016. годину. 
Ребалансом су планирана су додатна средства за Тонере, кертриџе и принтхедове од 1.400.000 динара, услед повећаног обима посла и утрошка средстава планираних Планом 
пословања за 2016. годину.

Тонери, кертриџи и принтхедови1.400.000
1. За уређаје "НР"450.000

2. За уређај "ОСЕ"950.000

По годинама: 
2016-1.400.000

Тонери, кертриџи и принтхедови
1. За уређаје "НР"

2. За уређај "ОСЕ"

ОРН:
30125100    

51131.400.000

услуге 40.502.000

1.2.1 1
2016

1
2016

отворени 
поступак

12
2016

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:

Измена број: 031-57/16; усвојена: 4.7.2016; план: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину од 13.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ради усаглашавања Плана јавних набавки за 2016. годину са Ребалансом програма пословања за 2016. годину бр.400-769/16 од 09.06.2016. године на који је Скупштина 
града Београда дана 22.06.2016. године дала сагласност решењем бр.023-428/16-С, донета је Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2016. годину. 
Ребалансом је планирано повећање средстава за геодетске услуге од 5.000.000 динара, услед повећања обима посла.

Геодетске услуге12.000.000

По годинама: 
2016-12.000.000

Геодетске услуге

ОРН:
71250000    

53007.000.000
53005.000.000

1.2.2 1
2016

1
2016

отворени 
поступак

12
2016

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:

Измена број: 031-57/16; усвојена: 4.7.2016; план: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину од 13.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ради усаглашавања Плана јавних набавки за 2016. годину са Ребалансом програма пословања за 2016. годину бр.400-769/16 од 09.06.2016. године на који је Скупштина 
града Београда дана 22.06.2016. године дала сагласност решењем бр.023-428/16-С, донета је Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2016. годину. 
Ребалансом су планирана додатна средства за геолошке услуге од 2.100.000 динара, услед повећања обима посла.

Геолошке услуге6.000.000

По годинама: 
2016-6.000.000

Геолошке услуге

ОРН:
71510000    

53003.900.000
53002.100.000

1.2.3 1
2016

1
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Коричење документације420.000

По годинама: 
2016-420.000

Коричење документације

ОРН:
79971200    

5399420.000
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1.2.4 4
2016

5
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

5
2016

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 услед повећања броја корисника програмског пакета MapInfo (GIS програма).  Предмет јавне набавке су две нове 
појединачне лиценце.
Процењена вредност је утврђена на основу цена овлашћених продаваца и потреба Предузећа.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Набавка ће се извршити од стране овлашћеног партнера Pitney Bowes за Србију.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Програмски пакет MapInfo300.000

По годинама: 
2016-300.000

Програмски пакет MapInfo

ОРН:
48326000    

0120300.000

1.2.5 8
2016

9
2016

отворени 
поступак

9
2016

Набавка је неопходна услед повећање броја корисника програмског пакета AutoCad Map, а извршиће се од стране овлашћеног партнера команије 
Autodesk за Републику Србију. Предмет јавне набавке су 6 нових мрежних лиценци AutoCad Map и 1 нова AutoCad Civil лиценца.
Процењена вредност је утврђена на основу цена овлашћених продаваца и потреба Предузећа.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Програмски пакет за пројектовање AutoCad3.450.000

По годинама: 
2016-3.450.000

Програмски пакет за пројектовање AutoCad

ОРН:
48321000    

01203.450.000

1.2.6 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2016

У циљу превенције наступања обољења као и благовременог дијагностиковања обољења код запослених у Предузећу на сваке две године се 
обавља систематски преглед запослених код одговарајуће здравствене установе. Претходни систематски преглед запослених је обављен 2014. 
године. Предмет јавне набавке је систематски преглед за 145 запослених у предузећу.
Процењена вредност је утврђена на основу цена предметних услуга на тржишту (за жене и мушкарце).Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Систематски преглед запослених1.365.000

По годинама: 
2016-1.365.000

Систематски преглед запослених

ОРН:
85121000    

55031.365.000

1.2.7 6
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Набавка је неопходна ради годишње обнове антивирус лиценце на свим (178) 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
200.000

По годинама: 
2016-200.000

Годишња претплата и подршка за антивирус 
програмски пакет Каspersky

ОРН:
48761000    

5506200.000

1.2.8 5
2016

5
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

5
2017

Набавка је неопходна ради годишње подршке (надоградња и претплата) програмског пакета VISUM који се користи за рад у сектору за саобраћај за
 моделовање и планирање саобраћаја, а извршиће се од стране овлашћеног Vision Traffic Partner за Републику Србију.
Процењена вредност је утврђена на основу цена по претходно склопљеним уговорима.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Набавка је неопходна ради годишње подршке (надоградња и претплата) програмског пакета VISUM који 
се користи за рад у сектору за саобраћај за моделовање и планирање саобраћаја, а извршиће се од стране овлашћеног Vision Traffic Partner за 
Републику Србију.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Годишња подршка (надоградња и претплата)
 програмског пакета VISUM
1.353.000

По годинама: 
2016-1.353.000

Годишња подршка (надоградња и претплата)
 програмског пакета VISUM

ОРН:
48700000    

55061.353.000
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1.2.9 4
2016

5
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

5
2017

Набавка је неопходна ради одржавања софтвера Кадрови за кадровску евиденцију запослених.
Процењена вредност је утврђена на основу цена по претходно склопљеним уговорима.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: У складу са чланом 36. став 2. ЗЈН Наручилац ће од Управе за јавне набавке затражити мишљење о 
основаности примене преговарачког поступка.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање софтвера Кадрови90.000

По годинама: 
2016-90.000

Одржавање софтвера Кадрови

ОРН:
48610000    

550690.000

1.2.10 1
2016

1
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2016

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); Образложење основаности: У складу са чланом 36. став 2. ЗЈН Наручилац ће од Управе за јавне набавке затражити мишљење о 
основаности примене преговарачког поступка.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање апликације за финансије и рач. 
Nimi soft
200.000

По годинама: 
2016-200.000

Одржавање апликације за финансије и рач. 
Nimi soft

ОРН:
48440000    

5506200.000

1.2.11 1
2016

1
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2016

Набавка је неопходна ради одржавања софтвера Кардвер за дневно евидентирање запослених (време доласка на посао, одласка са посла и сл.).
Процењена вредност је утврђена на основу цена у претходној години.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: У складу са чланом 36. став 2. ЗЈН Наручилац ће од Управе за јавне набавке затражити мишљење о 
основаности примене преговарачког поступка.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање софтвера Кардвер80.000

По годинама: 
2016-80.000

Одржавање софтвера Кардвер

ОРН:
48450000    

550680.000

1.2.12 9
2016

9
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

9
2017

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

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Годишња подршка (надоградња и претплата)
 програмског додатка за AutoCAD „Gavran“
228.000

По годинама: 
2016-228.000

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

ОРН:
48321000    

5506228.000
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1.2.13 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање хигијене у пословном простору1.200.000

По годинама: 
2016-900.000

2017-300.000

Одржавање хигијене у пословном простору

ОРН:
90919200    

55081.200.000

1.2.14 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Физичко-техничко обезбеђење2.000.000

По годинама: 
2016-1.500.000

2017-500.000

Физичко-техничко обезбеђење

ОРН:
79710000    

550912.000.000

1.2.15 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Осигурање имовине и лица700.000

По годинама: 
2016-350.000

2017-350.000

Осигурање имовине и лица

ОРН:
66512000    
66515200    

552700.000

1.2.16 2
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2017

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 две године.
Процењена вредност је утврђена на основу цена услуга по претходно закљученим уговорима, ценама услуга код оператера мобилне телефоније и 
процењених потреба Предузећа.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 400-475/16; усвојена: 1.4.2016; план: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину од 13.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ради усаглашавања Плана јавних набавки за 2016. годину са инструкцијама Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки XII-03 бр.031-721/16 од 
15.01.2016. године, којима је Заводу наложено да самостално спроведе поступак јавне набавке услуге мобилне телефоније на период од највише годину дана, а да након тога закључи 
уговор са оператером коме буде додељен уговор у поступку централизоване јавне набавке, донета је Одлука о усвајању прве измене Плана јавних набавки за 2016. годину.

Услуге мобилне телефоније800.000

По годинама: 
2016-533.000

2017-267.000

Услуге мобилне телефоније

ОРН:
64212000    

53131800.000

1.2.17 4
2016

6
2016

отворени 
поступак

6
2019

Набавка је неопходна ради унапређења оперативних система на свим радним станицама и серверима у Предузећу. Предмет јавне набавке су 
Windows 10 enterprise Upgrade 130 лиценци,  Upgrade 3 лиценцe Windows server Microsoft licence, Оперативни систем за два сервера.
Процењена вредност је утврђена на основу података добијених од Microsoft Srbija.

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:

Остале напомене:

Microsoft лиценце7.986.000

По годинама: 
2016-2.662.000

2017-2.662.000

2018-2.662.000

Microsoft лиценце 01202.662.000
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1.2.18 4
2016

5
2016

отворени 
поступак

5
2016

Набавка је неопходна услед повећање броја корисника програмског пакета Bricscad, а извршиће се од стране овлашћеног партнера конпаније 
Bricscad за Републику Србију. Предмет јавне набавке су 10 нових мрежних 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 Bricscad800.000

По годинама: 
2016-800.000

Програмски пакет за пројектовање Bricscad 0120800.000

1.2.19 7
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2016

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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 031-57/16; усвојена: 4.7.2016; план: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину од 13.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Ради усаглашавања Плана јавних набавки за 2016. годину са Ребалансом програма пословања за 2016. годину бр.400-769/16 од 09.06.2016. године на који је Скупштина 
града Београда дана 22.06.2016. године дала сагласност решењем бр.023-428/16-С, донета је Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2016. годину. 
Ребалансом су планирана додатна средства за услуге коричења документације од 430.000 динара, услед повећања обима посла и утрошка средстава планираних Планом пословања за 
2016. годину..

Коричење документације430.000

По годинама: 
2016-430.000

Коричење документације

ОРН:
79971200    

5399430.000

1.2.20 11
2016

11
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2016

Набавка је неопходна у циљу реализације инструкција Оснивача за утврђивање вредности имовине Урбанистичког завода Београда ЈУП
Процењена вредност је утврђена на основу процењеног обима посла и цена на тржишту предметних услуга.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 031-57/16; усвојена: 4.7.2016; план: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину од 13.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Ради усаглашавања Плана јавних набавки за 2016. годину са Ребалансом програма пословања за 2016. годину бр.400-769/16 од 09.06.2016. године на који је Скупштина 
града Београда дана 22.06.2016. године дала сагласност решењем бр.023-428/16-С, донета је Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2016. годину. 
Ребалансом су планирана средства за услуге Израде елабората о процени вредности имовине, у складу са инструкцијама Оснивача.

Израда елабората о процени вредности 
имовине
900.000

По годинама: 
2016-900.000

Израда елабората о процени вредности 
имовине

5509900.000
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Место и датум:
М.П.

др Небојша Стефановић

Овлашћено лице:

Владимир Вујичић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 400-475/16; усвојена: 1.4.2016; план: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину од 13.1.2016
Ради усаглашавања Плана јавних набавки за 2016. годину са инструкцијама Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки XII-03 бр.031-721/16 од 15.01.2016. године, којима је Заводу 
наложено да самостално спроведе поступак јавне набавке услуге мобилне телефоније на период од највише годину дана, а да након тога закључи уговор са оператером коме буде додељен уговор у 
поступку централизоване јавне набавке, донета је Одлука о усвајању прве измене Плана јавних набавки за 2016. годину.

Измена број: 031-57/16; усвојена: 4.7.2016; план: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину од 13.1.2016
Ради усаглашавања Плана јавних набавки за 2016. годину са Ребалансом програма пословања за 2016. годину бр.400-769/16 од 09.06.2016. године на који је Скупштина града Београда дана 
22.06.2016. године дала сагласност решењем бр.023-428/16-С, донета је Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2016. годину.
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