
План јавних набавки за 2017. годину 
Градска управа за буџет и локални економски развој

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки градске 
управе за буџет и локални 
економски развој

17.01.2017

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

5,416,667

са ПДВ-ом

2017 4,441,666

2018 975,000

добра 3,333,333

1.1.1 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

Набавка рачунарске опреме за потребе градских управа
на основу потребног броја рачунара и цена из прошле годинеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рачунарска опрема3,333,333

По годинама: 
2017-3,333,333

Рачунарска опрема

ОРН:
30200000    

5122213,333,333 4,000,000

услуге 2,083,334

1.2.1 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Редовно одржавање информационе опреме: мреже, сервера, пс, монитора
Претходни Уговор, праћење цена на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге одржавања рачунара666,667

По годинама: 
2017-625,000

2018-41,667

Услуге одржавања рачунара

ОРН:
50311400    

423221625,000 750,000

1.2.2 2
2017

3
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

3
2018

Интервентно, превентивно одржавање у вангарантном року и надоградња Софтверског пакета за Градску управу
Уговор из претходне године
ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања софтвера583,333

По годинама: 
2017-416,667

2018-166,667

Услуге одржавања софтвера

ОРН:
50324200    

423212416,667 500,000
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1.2.3 12
2017

12
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2018

Због техничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само понуђач 
Институт "Михајло Пупин" доо Београд
Редовно одржавање система Локалне пореске администрације
Уговори из претходне године и пројекције цена за предметну услугу.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Због техничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, 
набавку може извршити само понуђач Институт "Михајло Пупин" доо Београд; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Одржавање писарнице локалне пореске 
администрације
833,333

По годинама: 
2017-66,667

2018-766,667

Одржавање писарнице локалне пореске 
администрације

42321266,667 80,000

Место и датум: М.П.

Душко Шарошковић

Овлашћено лице:

нема

Одговорно лице:
_______________________________
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