
Износ Конто 
Покретања 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

I ДОБРА 154.920.000,00 89.020.000,00

1
Набавка и испорука текстилне 

галантерије 
500.000,00 500.000,00 51 ЈНМВ јануар 2016

фебруар 

2016.

фебруар 

2016./2017.
сопствена средства

1

набавка и испорука текстилне 

галантерије за угоститељство 

/39513000 (платнени стољњаци и 

салвете) /18100000 (радна одећа, 

специјална радна одећа и прибор)

200.000,00

2

набавка и испорука мебл штофа за 

репарацију столица у угоститељству 

/19243000 (мебл штоф за намештај и 

тапацирање)

100.000,00

3
набавка и испорука платна за 

практикабле /19212300 (платно)
200.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

2
Набавка и испорука конструкције за 

постављање рекламних плаката 

(билборда) /44212320 (разне 

конструкције)

1.500.000,00 0 ЈНМВ јануар 2016.
фебруар 

2016.

фебруар/март 

2016.

сопствена средства 

(постоји Одлука о 

основним средствима 

број 1412/4 од 24.4.2015.)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

3
Набавка и испорука намештаја 

/39100000 (намештај)
1.000.000,00 1.000.000,00 0 ЈНМВ

фебруар 

2016./август 

2016.

фебруар 

2016./септем

бар 2016.

фебруар/јули 

2016./септембар 

2016/2017.

сопствена средства

Напомена 

Набавка је неопходна због замене дотрајалог постојећег билборда. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење 

средстава. Тачка се брише.

Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета. 

ЈП САВА ЦЕНТАР

ПЛАН  НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ (пречишћен текст са Изменом I)

Набавка је неопходна ради неометаног обављање пружања услуга. Текстилна галантерија за потребе угоститељства је неопходна ради замене 

дотрајалих делова униформи и столњака; мебл штоф је неопходан ради репарације дотрајалог мебла на ресторанским столицама. Платно  за 

облагање практикабала као део сценографије за одржавање програма.

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.

Редни 

број

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет набавке/ОРН

Процењена 

вредност јавне 

набавке

Панирана средства у фин. 

плану без ПДВ-а Врста 

поступка

Оквирни датуми
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Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

4

Набавка и испорука прибора за 

хигијену /39224000 (метле, четке и 

други производи разних врста)

500.000,00 500.000,00 51 ЈНМВ фебруар 2016. март 2016. јун 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

5

Набавка и испорука прибора за 

хигијену /39224000 (метле, четке и 

други производи разних врста)

1.500.000,00 1.500.000,00 51
отворени 

поступак 
фебруар 2016. јул 2016. јул 2016./2017.

сопствена средства 

(централизовано)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

6

Набавка и испорука папирне 

галантерије /33760000 (тоалетна 

хартија, марамице, пешкири за руке и 

салвете)

2.500.000,00 2.500.000,00 51
отворени 

поступак 
фебруар 2016. јул 2016. јул 2016./2017.

сопствена средства 

(централизовано)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

7
Погонска горива за моторна возила 

/09100000 (горива)
1.800.000,00 900.000,00 51

отворени 

поступак 
фебруар 2016. јул 2016. јул 2016./2018.

сопствена средства 

(централизовано)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

8

Набавка и испорука електричне 

енергије /09310000 (електрична 

енергија)

130.000.000,00 65.000.000,00 51
отворени 

поступак 
фебруар 2016. јул 2016.

август 

2016./2018.

сопствена средства 

(централизовано)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Набавка се односи на гориво за коришћење возила предузећа. Набавка се спроводи на 2 године. Набавка је планирана као централизована 

јавна набавка коју спроводи Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.  

 Процена вредности је утврђена потрошњом у претходној години, цена је тржишна. 

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.

Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.).Набавка је планирана као 

централизована јавна набавка коју спроводи Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.  

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.

Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.). Набавка се спроводи до дана 

закључења уговора са изабраним добављачем након спроведеног поступка од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу 

јавних набавки и закључења Оквирног споразума на основу дописа од 06.10.2015. године. 

Набавка је неопходна за нормално функциониосање објекта (елементарни енергент). Набавка планирана на 2 године. Набавка је планирана као 

централизована јавна набавка коју спроводи Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.  

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Неопходна је набавка недостајућих столица и склопивих столова за опремање и допуну простора конгресних сала и изложбеног и 

комерцијалног простора. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.

Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета. 

Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.), као и за потребе 

угоститељства. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Службе за централизоване јавне набавке и контролу 

јавних набавки.  

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова. 
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9

Набавка и испорука папирне 

галантерије /33760000 (тоалетна 

хартија, марамице, пешкири за руке и 

салвете)

1.000.000,00 1.000.000,00 51 ЈНМВ март 2016. април 2016. јун 2016. сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

10

Набавка и испорука резервних 

делова и потрошног материјала за 

одељење сценске и конгресне 

технике /32300000 (телевизијски и 

радио пријемници и уређаји за 

снимање или репродукцију звука)

4.170.000,00 4.170.000,00 51 ЈНМВ април 2016. мај 2016. мај 2016./2017. сопствена средства             

1
набавка и испорука звучника JBL 

сценске и конгресне технике
400.000,00

2
набавка и испорука звучника за 

мониторинг (сценска техника)
200.000,00

3
набавка и испорука електронике за 

аналогни аудио
300.000,00

4
набавка и испорука електронике за 

дигитални аудио
300.000,00

5
набавка и испорука електронике за 

филмски аудио
300.000,00

6
набавка и испорука електронике за 

интерком уређај
150.000,00

7
набавка и испорука лампи за сценску 

расвету
500.000,00

8
набавка и испорука лампи за видео 

пројектор
500.000,00

9
набавка и испорука резервних делова 

за сценску расвету
700.000,00

10

набавка и испорука резервних 

деловаза аудио и видео опрему и 

слушалице (сунђери)

300.000,00

11
набавка и испорука филтера за 

рефлекторе сценске расвете
100.000,00

12
набавка и испорука бежичних 

микрофона
270.000,00

13
набавка и испорука потрошног 

материјала за сцену
150.000,00

Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.), као и за потребе 

угоститељства. Набавка се спроводи до дана закључења уговора са изабраним добављачем након спроведеног поступка од стране Службе за 

централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки и закључења Оквирног споразума, на основу дописа од 06.10.2015. године.  

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова. 
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Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

11
Набавка и испорука циркулационих 

пумпи /42122000 (пумпе)

                   

500.000,00                 

-200.000,00 

300.000,00

0 ЈНМВ
април 2016./јун 

2016.

мај 2016./јул 

2016.

мај/септембар 

2016./август 

2016.

сопствена средства 

(потребна Одлука о 

основним средствима)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

12

Набавка и испорука оркестарских 

столица у Великој дворани /39113000 

(разна седишта и столице)

400.000,00 400.000,00 0 ЈНМВ

април 

2016./август 

2016.

мај 

2016./септем

бар 2016.

јун 

2016./септембар 

2016.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

13

Набавка и испорука филтера за 

ваздух KGH /42514310 (ваздушни 

филтери)

500.000,00

                   

600.000,00                 

-100.000,00 

500.000,00

51 ЈНМВ
мај 2016./јули 

2016

јун 

2016./август 

2016.

јун 

2016./2017/август 

2016/2017.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

14

Набавка и испорука материјала за 

угоститељство /39222000 (предмети 

који се користе у угоститељству)

1.600.000,00 1.600.000,00 51 ЈНМВ мај 2016. јун 2016. јун 2016./2017. сопствена средства

1. набавка и испорука ситног инвентара 800.000,00

2.
набавка и испорука потрошног 

материјала
800.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Неопходна је замена дела неисправних пумпи за грејање на системима предгрејача и догрејача за систем хлађења и грејања. Планирана је 

куповина 5 циркулационих пумпи. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава.Мењају се датуми 

покретања поступка, закључења и извршења уговора. Брише се тачка I/11 и пребацује на тачку IV/33.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета. 

Обзиром да су постојеће оркестарске столице већим делом оштећене за одређене врсте програма неопходно је исте изнајмљивати - 

економичније је набавити нове. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета. 

Набавка овог материјала је потребна за текуће одржавање техничких система за пружање услуга приликом организација манифестација културе 

и конгреса.

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова. 

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.

Набавка филтера за ваздух је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења стања објекта и техничких система на 

потребном нивоу употребљивости.  Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Мењају се датуми 

покретања поступка, закључења и извршења уговора.

Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и анализом цена и прикупљањем информација од потенцијалних 

понуђача путем телефона.

Набавка је неопходна за редовно пословање тј. пружање угоститељских услуга учесницима скупова, посетиоцима културних манифестација, 

закупцима пословног простора.
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15
Набавка горива (дизел) /09100000 

(горива)
350.000,00 350.000,00 51 ЈНМВ август 2016.

септембар 

2016.

септембар 

2016./2017.
сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

16

Набавка и испорука потрошног 

материјала и робе за занатске 

радове

1.150.000,00 1.150.000,00 51 ЈНМВ август 2016.
септембар 

2016.

септембар 

2016./2017.
сопствена средства

1

набавка и испорука браварско 

шрафовске робе /44500000 (алати, 

браве, кључеви, шарке, спојни 

елементи, ланци и опруге)

200.000,00

2

набавка и испорука материјала за 

водовод и канализацију /39350000 

(опрема за канализационе радове), 

393700000 (водоводна инсталација)

300.000,00

3

набавка и испорука грађевинског 

материјала /44100000 (грађевински 

материјал и припадајући производи) 

150.000,00

4

набавка и испорука молерско и 

хидроизолатерског материјала 

/44800000 (боје, лакови и смоле)

300.000,00

5

набавка и испорука столарског 

материјала /44191000 (резани 

грађевински материјал од дрвета)

200.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

17

Набавка и испорука материјала за 

одржавање енергетике, 

електроенике и расвете 

3.050.000,00 3.050.000,00 51 ЈНМВ август 2016.
септембар 

2016.

септембар 

2016./2017.
сопствена средства

1

набавка и испорука расветних тела и 

ЛЕД расвете /31500000 (расветна 

опрема и електричне светиљке)

1.300.000,00

2

набавка и испорука електро материјала 

/31700000 (електронски, 

електромеханички и електротехнички 

материјал)

1.750.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

 Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Набавка потрошног материјала је неопходна ради редовног одржавања објекта и техничких система енергетике, електронике и расвете.

Процена вредности је утврђена на основу анализе предходних уговора, као и анализом цена и прикупљањем цена преко потенцијалних 

понуђача преко интернета. 

Набавка се односи на гориво за дизел електричне агрегате.

Процена вредности је утврђена потрошњом у претходној години, цена је тржишна. 

Набавка потрошног материјала је неопходна ради редовног одржавања објекта и техничких система водовода, канализације, браварије, 

столарије и опреме.
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18
Набавка и испорука карата за 

благајну /22457000 (улазнице)
4.000.000,00

                   

2.000.000,00                 

+2.000.000,00 

4.000.000,00

51 ЈНМВ септембар 2016.
септембар 

2016.
децембар 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

19

Набавка и испорука тонера, кертриџа 

и рибона/30125110 (тонер за ласерске 

штампаче и телефакс машине)

900.000,00 900.000,00 51 ЈНМВ новембар 2016.
децембар 

2016.

децембар 

2016./2017.
сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

II УСЛУГЕ 210.200.000,00 114.050.000,00

1
Изнајмљивање опреме за 

реализацију конгресних скупова /РА 
700.000,00 700.000,00 533 ЈНМВ јануар 2016. јануар 2016.

јануар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

2
Изнајмљивање сценографских 

елемената /РА 01 (изнајмљивање)
1.500.000,00 1.500.000,00 533 ЈНМВ јануар 2016. јануар 2016.

јануар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

3

Изнајмљивање дигиталног 

пројектора за филмске пројекције  

/РА 01 (изнајмљивање)

600.000,00 533 ЈНМВ јануар 2016. јануар 2016.
јануар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

4

Услуге фиксне телефоније /64210000 

(телефонске услуге и услуге преноса 

података)

3.000.000,00 3.000.000,00 531 ЈНМВ јуни 2016. јули 2016. јули 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Набавка је неопходна за редовно пословање. 

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла и анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.

За потребе ФЕСТ-а и филмских пројекција у дигиталној технологији у Амфитеатру јер Сава Центар не поседује одговарајући пројектор за овај 

простор. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Тачка се брише.

Процењена вредност је добијена на основу  анализе претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

У недостатку опреме за реализацију конгреса прибегава се изнајмљивању исте од коминтената који се тиме баве. 

Набавка опреме и средстава која недостају је потребна за пружање услуга приликом организације манифестација културе и конгреса. 

Процењена вредност је добијена на основу  претпоставњених потреба уговорених концерата и конгреса и тренутних тржишних цена.

Набавка карата је неопходна ради продаје истих за све манифестације које се одржавају у Великој дворани и које се штампају на специјалним 

матричним штампачима. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава.

Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета. 

Процењена вредност је формирана на основу цена из уговора из претходних године и тренутних тржишних цена.

Редовно пословање. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.

Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.
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5

Одржавање зелених површина са 

набавком биља /77310000 (услуге 

садње и одржавање зелених 

површина)

700.000,00 700.000,00 550 ЈНМВ јануар 2016
фебруар 

2016.

фебруар 

2016/2017
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

6
Услуге прања и пеглања /98310000 

(услуге прања и хемијског чишћења)
2.000.000,00 2.000.000,00 539 ЈНМВ јануар 2016

фебруар 

2016.

фебруар 

2016/2017
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

7

ФТО и ППЗ обезбеђење објекта 

/79700000 (услуге истраге и 

обезбеђења)

75.000.000,00 25.000.000,00 550
отворени 

поступак 
јануар 2016. април 2016.

април 

2016./2019.

сопствена средства               

(оглас у Сл. гласнику)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

8

Одржавање Cloud система /48750000 

(програмски пакет за пуњење 

меморије)

550.000,00 550.000,00 550 ЈНМВ фебруар 2016. март 2016. март 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

9

Сервис и поправка конгресне 

технике /50340000 (услуге поправки и 

одржавања аудио-визуелне и оптичке 

опреме); 50711000 (услуге поправке и 

одржавања електричних инсталација у 

зградама)

1.180.000,00 1.180.000,00 532 ЈНМВ фебруар 2016. април 2016.
април 

2016./2017.
сопствена средства

1
сервис и поправка дигиталне 

конференцијске опреме
200.000,00

2
сервис и поправка опреме за 

конференцијско озвyчење
200.000,00

3
сервис и поправка опреме за 

симултано превођење
100.000,00

4 сервис и поправка ЛЦД пројектора 300.000,00

5
сервис и поправка појачала општег 

разгласа
380.000,00

Процена вредности утврђена на основу анализе цена из предходне три године и увидом у актуелне цене различитих понуђача.

Редовно одржавње зелених површина у објекту, као и на терасама објекта.  

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и контаката са потенцијалним понуђачима. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђени пословном политиком и важећим прописима. Набавка се спроводи на 3 

године.

Набавка је неопходна ради неометаног пружања услуга за потребе угоститељства, протокола и културе.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

У претходном периоду је набављен нови активни директоријум и CLOUD STORAGE систем, те је неопходно и његово одржавање.  

Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног података, односно путем специјално сачињеног упитника 

који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани 
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Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

10

Текуће одржавање и управљање 

техничким системима /50700000 

(услуге поправки и одржавања  

инсталација у зградама)

70.000.000,00 35.000.000,00 532
отворени 

поступак 
фебруар 2016. април 2016.

април 

2016./2018.

сопствена средства               

(оглас у Сл. гласнику)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

11
Осигурање имовине и лица /66510000 

(услуге осигурања)
15.600.000,00 5.200.000,00 552

отворени 

поступак 
фебруар 2016. април 2016.

април 

2016./2019.

сопствена средства               

(огласи у Сл. гласнику)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

12
Одржавање хигијене /90910000 

(услуге чишћења)
28.400.000,00 28.400.000,00

отворени 

поступак 
фебруар 2016. април 2016.

април 

2016./2017.

сопствена средства               

(оглас у Сл. гласнику)

1 текуће одржавање хигијене у објекту 28.000.000,00 550

2 одржавање недоступних површина 400.000,00 532

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

13

Услуге превода за потребе културних 

програма /79530000 (услуге 

превођења текста); 79540000 (услуге 

усменог превођења текста)

200.000,00 200.000,00 550 ЈНМВ фебруар 2016. март 2016. март 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

14
Услуге мобилне телефоније 

/64212000 (услуга мобилне телефоније) 
1.500.000,00 750.000,00 531

отворен 

поступак
фебруар 2016.

новембар 

2016.

новембар 

2016./2018.

сопствена средства 

(централизовано)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења стања објекта и техничких система на потребном нивоу 

употребљивости и управљања системима. Набавка се спроводи на 2 године.

Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање конгресне технике и опреме.

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности, имовине и лица (запослени + посетиоци). Набавка се спроводи на 3 године. 

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора за предходне три године и увидом у цене на тржишту. 

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем информација путем сајтова.

Неопходно ради редовног пословања, набавка се спроводи на 2 године. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи 

Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.  

Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.

Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од 

потенцијалних понуђача путем телефона.

Набавка за редовно одржавање хигијене у објекту. 

Процена вредности извршена на основу цена уговора из претходних периода и тренутних тржишних цена.

У складу са законским обавезама, морају се прводити сви уговори о наступу и гостовању уметника и група из иностранства, као што се морају 

обезбедити и преводи њихових прес конференција. 

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата.
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15
Изнајмљивање техничке опреме за 

реализацију програма културе /РА 01 
1.000.000,00 1.000.000,00 533 ЈНМВ март 2016. април 2016.

април 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

16

Сервис сценске технике и опреме 

Велике дворане /50710000 (услуге 

поправки и одржавања електричних и 

машинских инсталација у зградама)

1.690.000,00 1.690.000,00 532 ЈНМВ април 2016. април 2016.
април 

2016./2017.
сопствена средства

1 сервис светлосног пулта 100.000,00

2 сервис звучника 150.000,00

3 сервис аналогног аудиа 120.000,00

4 сервис дигиталниог аудиа 100.000,00

5 сервис филмског аудиа 120.000,00

6 сервис видео и филмске технике 320.000,00

7 сервис интерком система 80.000,00

8 сервис сценске расвете 400.000,00

9 сервис сценске опреме - електроника 100.000,00

10 сервис сценске опреме -  механика 200.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

17

Сервис уређаја у угоститељству 

/50882000 (услуге поправке и 

одржавања опреме за ресторане)

800.000,00 800.000,00 532 ЈНМВ април 2016. април 2016.
април 

2016./2017.
сопствена средства

1
услуге сервиса расхладних и других 

уређаја
600.000,00

2 сервис машина за прање 100.000,00

3 сервис конвекцијске пећнице 100.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Процењена вредност је утврђена на основу анализе претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко инетернета.

Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од 

потенцијалних понуђача путем телефона.

Набавка је неопходна ради неометаног пружања угоститељских услуга. Сава Центар располаже са 5 продајних места са расхладним пултевима. 

Наведена опрема је набављена пре 30 година и одржавана свих ових година, 10 расхладних витрина за пиће које су набављене од добављача 

истог, уз обавезу одржавања, У кухињи имамо 12 ЛТХ фрижидера, 2 велике коморе за замрзавање, 5 уградних ел. шпорета, топле купке, 

месорезница, купусорезница и друга професионална опрема у Сектору за угоститељство, машинe за прање судова и машинe за прање чаша 

типа Winterhalter, и конвектомат типа Rational.

Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање технике и опреме у Великој дворани.

Аудио, видео и расветна опрема је неопходна за додатне потребе, по захтеву извођача и организатора,а коју Сава Центар не поседује.
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Начин утврђивања процењене 

вредности:

18

Сервис и поправка електормотора и 

пумпи /50532100 (услуге поправке и 

одржавања електромотора)

500.000,00 500.000,00 532 ЈНМВ мај 2016. јун 2016. јун 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

19

Израда пројекта коришћења 

хидрогеотермалне енергије 

/71321200 (услуге у вези са 

пројектовањем система грејања)

3.000.000,00 550 ЈНМВ мај 2016. мај 2016. мај/јуни 2016. донације

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

20
Интернет саобраћај /72400000 (услуге 

интернета)
350.000,00 350.000,00 531 ЈНМВ мај 2016. јун 2016. јун 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

21

Одржавање структурне мреже и 

активне опреме /50330000 (услуге 

одржавања телекомуникационе 

опреме)

650.000,00 650.000,00 532 ЈНМВ јун 2016. јул 2016. јул 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

22
Услуге штампања /79810000 (услуге 

штампања)
1.000.000,00 1.000.000,00 539 ЈНМВ август 2016.

септембар 

2016.

септембар 

2016./2017.
сопствена средства

1 штампа пропагандног материјала 200.000,00

2
штампа билборда, рол апова и плаката 

Б2
800.000,00

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање техничких система и инсталација објекта. 

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем информација путем сајтова.

Одржавање постојеће рачунарске мреже и CISCO активне опреме инсталиране у простору Сава Центра. 

Набавка је неопходна за редовно пословање. 

Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног података, односно путем специјално сачињеног упитника 

који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани 

имали увид у исти.

Израда пројекта коришћења хидрогеотермалне енергије за потребе грејања/хлађења објекта и припрема топле санитарне воде је потребна 

ради искоришћења подземних вода са аспекта енергетског ресурса за супституцију дела фосилних енергената у систему грејања/хлађења 

објекта и припреме топле санитарне воде. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Тачка се 

брише.

Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног податка, односно путем специјално сачињеног упитника 

који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани 

имали увид у исти.

Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација од потенцијалних понуђача који би могли да 

ураде пројекат.
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Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

23

Одржавање компјутерских програма 

/48920000 (програмски пакети за 

аутоматизацију канцеларијског 

пословања)

1.230.000,00 1.230.000,00 550 ЈНМВ октобар 2016.
октобар 

2016.

октобар 

2016./2017.
сопствена средства

1 за продају карата 500.000,00

2 за рачуноводство 600.000,00

3 за потребе угоститељства 80.000,00

4 за евидентирање запослених 50.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

24

ДДД објекта /90670000 (услуге 

дезинфекције и уништавања штеточина 

у градским и сеоским срединама)

500.000,00 500.000,00 550 ЈНМВ новембар 2016.
`децембар 

2016.

децембар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

25

Текуће одржавање лифтова и 

ескалатора и набавка резервних 

делова /50750000 (одржавање 

лифтова); 50740000 (услуге поправке и 

одржавања покретних степеница)

2.150.000,00 2.150.000,00 532 ЈНМВ децембар 2016.
`децембар 

2016.

децембар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

III РАДОВИ 4.950.000,00 4.950.000,00

1

Извођење грађевинско занатских 

радова /45400000 (завршни 

грађевински радови)

2.950.000,00 2.950.000,00 532 ЈНМВ мај 2016. јул 2016. јул 2016./2017. сопствена средства

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Савремена пропаганда је основ добре продаје улазница сваког програма и која подразумева израду свих наведених средстава. Набавка  је 

потребна за пружање услуга приликом организације програмских манифестација, а нису могуће у штампарији Сава Центра као и за израду визит 

карти.

Набавка ради обезбеђења чистоће и захтева система квалитета HАCCP-а за реномирани конгресно културни центар какав је и Сава Центар.

Процена вредности је извршена на основу цена уговора из претходног периода и тренутних тржишних цена.

Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

Набавка неопходна ради одржавања већ инсталираних посебно развијених компјутерских програма.

Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање лифтова и ескалатора.

Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од 

потенцијалних понуђача путем телефона.
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1
грађевинско занатски радови у 

екстеријеру 
200.000,00

2 извођење керамичарских радова 300.000,00

12



3

набавка и уградња преградних зидова 

и  спуштених плафона и извођење 

молерско фарбарских радова 

400.000,00

4 набавка и уградња подних облога 700.000,00

5 извођење браварских радова 150.000,00

6 извођење лимарских радова 200.000,00

7
санација продора атмосферских вода 

на најкритичнијим местима 
1.000.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

2

Грађевинске санације фасаде 

објекта Б/ Грађевинске санације 

фасаде  /45320000 (изолациони 

радови)

2.000.000,00 2.000.000,00 532 ЈНМВ
јун 2016./јул 

2016.

јул 

2016./август 

2016.

јул/август 

2016./август/септ

ембар 2016.

сопствена средства               

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање, а због обезбеђења стања објекта на потребном нивоу употребљивости. 

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање, а због обезбеђења стања објекта на потребном нивоу употребљивости. Мења се 

назив набавке и датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.
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Износ Конто 
Покретања 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

IV ДОБРА 31.930.000,00 31.930.000,00

1
Набавка и испорка резервних делова 

за КGH
300.000,00 300.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016. јануар 2016.

јануар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

2
Набавка и испорука софтвера, 

лиценци и антивирус програма
350.000,00 0

члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016. јануар 2016.

јануар 

2016./2017.

сопствена средства 

(потребна Одлука о 

основним средствима)

1
набавка и испорука софтвера-модула 

за интернет сајт
150.000,00

2
набавка, испорука и инсталација 

антивирусних програма
200.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

3
Набавка стручне литературе и 

едукација запослених
350.000,00 350.000,00 550

члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

4
Набавка и испорука санитетског 

материјала
20.000,00 20.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Ради праћења актуелних прописа и стручних часописа.

Процењена вредност је утврђена на основу информација из увида у тржишне вредности. Литература се набавља од различитих добављача те 

није могуће закључити један уговор. 

Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду а служи за попуњавање постојећих кутија Прве помоћи.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

 НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Иако Закон о изменама и допунама ЗЈН предвиђа да наручиоци објављују Планове набавки из којих су искључене набавке на које се закон не примењује,                                                   у 

приложене табеле унете су и набавке на које се Закон не примењује.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање климатизације објекта. 

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Редни 

број
Предмет набавке/ОРН

Процењена 

вредност 

набавке

Панирана средства у фин. 

плану без ПДВ-а
Оквирни датуми

Средства су намењена за набавку мањих софтвера, WEB SITE модула, лиценци и анти вирус програма. Тачка се се брише и дели у две, тако 

што се додају тaчке IV/27 и IV/28.

Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим 

потенцијалним понуђачима

Основ 

изузећа
Напомена 
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5
Набавка и испорука добара за 

потребе конгреса
1.300.000,00

                   

2.550.000,00                 

-1.250.000,00 

1.300.000,00

Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

1
набавка и испорука мајица са 

логотипом за учеснике конгреса

                   

200.000,00                 

-200.000,00                

0

51

2
набавка и испорука фолија за беџеве и 

трака  за учеснике конгреса

                   

550.000,00                 

-450.000,00 

100.000,00

51

3
набавка и испорука конгресних торби 

са штампом

                   

1.000.000,00                 

-500.000,00 

500.000,00

51

4
набавка и испорука хемијских оловака 

са логотипом за учеснике конгреса

                   

100.000,00                 

-50.000,00 

50.000,00

51

5
набавка и испорука блокчића са 

логотипом за учеснике конгреса

                   

100.000,00                 

-50.000,00 

50.000,00

51

6
набавка и испорука цветних аранжмана 

за потребе конгреса и концерата
450.000,00 51

7 поклони за позване предаваче 150.000,00 51

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

6
Набавка и испорука воде за апарате 

за воду
250.000,00 250.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016.

фебруар 

2016.

фебруар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

7
Набавка и испорука резервних 

делова за вакуум систем
300.000,00 300.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016.

фебруар 

2016.

фебруар 

2016./2017.
сопствена средства

Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. У оквиру набавки на позицији 6 (цветни аранжмани) урачунати су и аранжмани за 

поребе Сектора за културне делатности. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Брише се 

партија 1.

Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

У просторима Сава Центра се налазе апарати за воду. Набавка се врши за потребе запослених, као и за учеснике конгреса и културних 

манифестација.
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Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

8
Набавка потрошног материјала, 

резервних делова за возила
300.000,00 300.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016.

фебруар 

2016.

фебруар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

9 Набавка и испорука уља 200.000,00 200.000,00 51
члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016.

фебруар 

2016.

фебруар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

10
Набавка и испорука соли и 

средстава за отапање снега
200.000,00 200.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016.

фебруар 

2016.

фебруар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

11
Набавка и уградња, клима уређаја и 

ваздушних завеса
350.000,00 350.000,00 0

члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. март 2016. март 2016./2017.

сопствена средства 

(постоји Одлука о 

основним средствима)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

12
Набавка и испорука заштитне одеће, 

обуће и опреме
250.000,00 250.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. април 2016.

април 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

13 Набавка и испорука штампача 100.000,00 100.000,00 0
члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. април 2016.

април 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

14
Набавка и испорука рачунарске 

опреме
200.000,00 200.000,00 0

члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. април 2016.

април 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Због старости вaкуум система често долази до отказивања појединих делова те је неопходна њихова замена ради нормалног функционисања 

система.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавка је неопходна за редовно одржавање службених возила.

Процена вредности је утврђена анализом цена из предходног уговора као и увидом у цене на тржишту.

Набавка се односи на уље за возила, дизел агрегате, компресоре и за турбо расхладне компресоре

Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Средства је неопходно набавити за чишћење приступних саобраћајница, пешачких стаза и степеница, платоа и интерног паркинга, у зимским 

условима. 

Процена вредности је утврђена на основу ценовника објављених на званичним сајтовима.

Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Планирана је замена дотрајалих штампача и набавка 3 ласерска штампача.

Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Потребна је замена клима уређаја које се не могу поправити, а налазе се у објекту, као и уградња ваздушних завеса на Свечаном Б улазу.

Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјално 

сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима.

Планирана средства служе за набавку резервних делова, појединачних компоненти и монтора за рачунаре. 
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Начин утврђивања процењене 

вредности:

15
Набавка и испорука санитарног 

материјала
300.000,00 300.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
април 2016. мај 2016. мај 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

16
Набавка и испорука 

деминерализоване воде и етанола
50.000,00 50.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
мај 2016. мај 2016. мај 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

17
Набавка и уградња тракастих завеса 

и венецијанера
300.000,00 300.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
мај 2016. мај 2016. мај 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

18
Набавка и испорука клинастих 

кајшева
150.000,00 150.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
мај 2016. мај 2016. мај 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

19
Набавка и уградња улазно-излазне 

рампе
300.000,00 300.000,00 0

члан 39. став 

2. ЗЈН
мај 2016. мај 2016. мај 2016.

сопствена средства 

(потребна Одлука о 

основним средствима)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

20 Набавка и испорука рачунара 490.000,00 490.000,00 0
члан 39. став 

2. ЗЈН
јун 2016. јул 2016. јул 2016./2017. сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

21 Набавка и испорука алата и прибора 200.000,00 200.000,00 51
члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. јул 2016. јул 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Набавка је неопходна ради безбедног регулисања саобраћаја на јужном паркингу.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Постојеће тракасте завесе су већ дотрајале и неопходно их је заменити у 

просторима који се издају.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање клима комора у објекту. 

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање опреме и припреме за манифестације.

Набавка за потребе угоститељства а у складу са имплементираним и сертификованим HАCCP стандардом за активности припреме и 

послуживања хране и пића.

Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјално 

сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима.

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.

Набавка и испорука је потребна за потребе КГХ и угоститељства за фонтане. Мења се назив набавке.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета. 

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

У 2016. год. је планирана замена дотрајалих 12 рачунара, набавка 5 лап топ рачунара за потребе презентације током конгресних скупова у циљу 

смањења трошкова за њихово изнајмљивање.

Процена вредности је извршена на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјано сачињеног 

упитника кој је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима

17



22
Набавка и испорука средства за 

хигијену 
490.000,00 490.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. август 2016.

август 

2016./2017.
сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

23
Набавка и испорука канцеларијског 

материјала
490.000,00 490.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. август 2016.

август 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

24
Набавка и испорука потрошног 

материјала за дизајн и декорацију 
450.000,00 450.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
септембар 2016.

септембар 

2016.

септембар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

25
Набавка и уградња стакла и 

огледала
390.000,00 390.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
октобар 2016.

октобар 

2016.

октобар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

26
Набавка и испорука добара за 

портебе угоститељства
22.700.000,00 22.700.000,00 51

Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
сопствена средства

1
набавка и испорука смрзнутог воћа и 

поврћа
525.000,00 јануар 2016. јануар 2016.

јануар 

2016./2017.

2
набавка и испорука кондиторских 

производа и роба широке потрошње
1.275.000,00 јануар 2016. јануар 2016.

јануар 

2016./2017.

3 набавка и ипорука торти и колача 825.000,00 фебруар 2016. март 2016. март 2016./2017.

4 набавка и испорука пића 5.000.000,00 фебруар 2016. март 2016. март 2016./2017.

5
набавка и испорука млека и млечних 

производа и јаја
3.000.000,00 март 2016. април 2016.

април 

2016./2017.

6
набавка и испорука кора, резанаца и 

производа од брашна
300.000,00 мај 2016. мај 2016. мај 2016./2017.

7
набавка и испорука сувомеснатих 

производа
975.000,00 мај 2016. јун 2016. јун 2016./2017.

8
набавка и испорука прерађевина од 

меса
975.000,00 мај 2016. јун 2016. јун 2016./2017.

9
набавка и испорука свeже и димљене 

вакумиране  рибе
375.000,00 јун 2016. јун 2016. јун 2016./2017.

Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора  и за потребе угоститељства.

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Због дотрајалости често долази до пуцања стакала које је неопходно 

заменити.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавка је неопходна за редовно пословање. 

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2016. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

 Набавка овог материјала је потребна за пружање услуга приликом организација манифестација културе, конгреса и изложби у функцији 

обележавања и декорисања простора.

 Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.
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10
набавка и испорука замрзнуте рибе и 

плодова мора
375.000,00 јун 2016. јун 2016. јун 2016./2017.

11 набавка и испорукаг меса 4.850.000,00 јул 2016. август 2016.
август 

2016./2017.

12
набавка и испорука уситњеног меса и 

полупоризвода од уситњеног меса
400.000,00 јул 2016. август 2016.

август 

2016./2017.

13
набавка и испорука пекарских 

производа
1.725.000,00 август 2016. август 2016.

август 

2016./2017.

14 набавка и испорука рекламног шећера 90.000,00 август 2016. август 2016.
август 

2016./2017.

15
набавка и испорука свежег воћа и 

поврћа
1.725.000,00 септембар 2016.

октобар 

2016.

октобар 

2016./2017.

16 набавка и испорука кафе  Julius Meinl 285.000,00 новембар 2016.
новембар 

2016.

новембар 

2016./2017.

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

27
Набавка и испорука софтвера и 

лиценци
200.000,00 200.000,00 0

члан 39. став 

2. ЗЈН
јули 2016. август 2016.

август 

2016./2017.

сопствена средства 

(потребна Одлука о 

основним средствима)
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

28
Набавка и испорука антивирус 

програма
150.000,00 150.000,00 0

члан 39. став 

2. ЗЈН
јули 2016. август 2016.

август 

2016./2017.

сопствена средства 

(потребна Одлука о 

основним средствима)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

29

Набавка и испорука потрошног 

материјала за штампарске и 

графичке послове

350.000,00 350.000,00 51
члан 39. став 

2. ЗЈН
јун 2016. јул 2016. јул 2016./2017. сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

30
Набавка и испорука материјала за  

транспаренте са шивењем
450.000,00 450.000,00 51

члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. август 2016.

август 

2016./2017.
сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Неометано обављање пружања угоститељских услуга. 

Средства су намењена за набавку мањих софтвера, WEB SITE модула и лиценци. Додаје се тачка IV/27.

Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим 

потенцијалним понуђачима

Средства су намењена за набавку анти вирус програма. Додаје се тачка IV/28.

Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим 

потенцијалним понуђачима

Набавка овог материјала је потребна за пружање услуга приликом организација манифестација културе, конгреса и изложби код израде 

штампаних материјала. Ребалансом  програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава.  Додаје се тачка IV/29.

Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2016. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Набавка је потребна за пружање услуге оглашавања манифестација културе, конгреса и изложби. Ребалансом  програма пословања за 2016. 

годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка IV/30.
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Начин утврђивања процењене 

вредности:

31

Набавка и испорука пластичних 

канти за прикупљање секундарних 

сировина

30.000,00 30.000,00 51
члан 39. став 

2. ЗЈН
јун 2016. јун 2016. јун 2016./2017. сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

32 Набавка гума за моторна возила 20.000,00 20.000,00 51
члан 39. став 

2. ЗЈН
јун 2016. јун 2016. јун 2016. сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

33
Набавка и испорука циркулационих 

пумпи 
300.000,00 300.000,00 0

члан 39. став 

2. ЗЈН
јун 2016. јул 2016. септембар 2016.

сопствена средства 

(потребна Одлука о 

основним средствима)

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

V УСЛУГЕ 98.075.000,00 98.075.000,00

1 Комуналне услуге 73.000.000,00 73.000.000,00
члан 7. став 

1. тачка 1. 

ЗЈН

јануар 2016. јануар 2016.
јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

1 трошкови топлотне енергије 60.000.000,00 51

2 трошкови водовода и канализације 3.000.000,00 550

3 трошкови одношења смећа 10.000.000,00 550

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:
Процењена вредност утврђена анализом трошкова из претходне године. Трошкови су регулисани уредбама Града или појединачним уговорима.

Функционисање предузећа није могуће без коришћења наведених услуга, снабдевачи ЈКП Београдске Електране, ЈКП Београдски водовод и 

канализација и ЈКП Градска чистоћа.

Неопходна је замена дела неисправних пумпи за грејање на системима предгрејача и догрејача за систем хлађења и грејања. Планирана је 

куповина 5 циркулационих пумпи. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава за 200,000,00 динара 

тако да сада износи 300.000,00 динара.Брише се тачка I/11 и додаје се тачка  IV/33.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета. 

Одржавање редовног возног парка. Ребалансом  програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка 

IV/32.

Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању са отпадом, планом и процедурама управљања отпада у Сава Центру, а услед 

отказивања услуга уговорне фирме чије смо пластичне канте користили за прикупљање секундарних сировина. Ребалансом  програма 

пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава.Додаје се тачка IV/31.

Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.
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2 Дизајнирање штампаних материјала 250.000,00

     450.000,00                 

-200.000,00 

250.000,00

550
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016. јануар/децембар 

2016.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

3
Услуге штампања за потребе 

конгреса
780.000,00

     1.580.000,00                 

-800.000,00 

780.000,00

539
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

1 штампа програма и зборника

     1.300.000,00                 

-800.000,00 

500.000,00

2 дигитална штампа 250.000,00

3 штампа сертификата и беџева 30.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

4 Рецензије радова 200.000,00

     400.000,00                 

-200.000,00 

200.000,00

550
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

5 Интернет презентације 600.000,00 600.000,00 550
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење 

средстава.

Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

Набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење 

средстава.

Набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење 

средстава.

Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

Набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба 

уговорених концерата и конгреса у наредној години.
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6
Услуге коришћења базе података за 

пријављивање радова и учесника
500.000,00

     900.000,00                 

-400.000,00 

500.000,00

531
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

7 Дежурства лекарских екипа 250.000,00 250.000,00 550
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016. јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

8 Услуге фотографа 200.000,00 200.000,00 539
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

9 Уметнички програми за конгресе 350.000,00

     800.000,00                 

-450.000,00 

350.000,00

550
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

1
уметнички програми за свечана 

отварања

     450.000,00                 

-250.000,00 

200.000,00

2 музички програми за свечану вечеру

     350.000,00                 

-200.000,00 

150.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

10
Изнајмљивање активне мрежне 

опреме за потребе конгреса
480.000,00 480.000,00 533

Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење 

средстава.

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба 

уговорених концерата и конгреса у наредној години.

Набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење 

средстава.

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба 

уговорених концерата и конгреса у наредној години.

Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

Набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.

Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

Набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.
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Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

11
Изнајмљивање и постављање 

опреме за потребе конгреса
7.550.000,00 7.550.000,00

Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

1 апарата за фотокопирање 400.000,00 533 јануар 2016. јануар 2016.

2 штандова, паноа и пултева за изложбе 2.950.000,00 533 јул 2016. август 2016.

3 подконструкција и банера 2.900.000,00 533 јул 2016. август 2016.

4 мобилијара-високи столови и столице 800.000,00 533 јануар 2016. јануар 2016.

5 интернет саобраћај 500.000,00 550 јануар 2016. јануар 2016.

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

12 Услуге превода за потребе конгреса 400.000,00 400.000,00 550
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

13 Услуге хотелског смештаја 2.800.000,00 2.800.000,00 559
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

14 Услуге авио превоза 1.100.000,00

     3.100.000,00                 

-2.000.000,00 

1.100.000,00

531 јануар 2016. јануар 2016.
јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

1
услуге авио превоза за учеснике 

програма

     3.000.000,00                 

-2.000.000,00 

1.000.000,00

Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 

2
услуге авио превоза за службена 

путовања запосених
100.000,00

члан 39. став 

2. ЗЈН

Разлог и оправданост набавке:

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и 

конгреса.

Са удаљених дестинација на основу захтева уметника обезбеђује се авио превоз уметника, група и ансамбаала који наступају у Сава центру. 

Такође, набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску 

делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је 

смањење средстава.

Стара опрема, коју поседујемо, није више подржана од произвођача за одржавање и не подржава 1GB проток и зато је неопходно да се она 

изнајми за потребе одржавања конгресних манифестација.

Процена вредности извршена је на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим 

потенцијалним понуђачима. редност је добијена на основу анализе цена на тржишту.

 Набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира у 2016. години. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених  конгреса 

Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност 

планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.

Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

За програме у оквиру којих наступају уметници и групе из иностранства потребно је обезбедити хотелски смештај уметника, који се организује и 

обезбеђује на основу конкретних захтева уметника. Такође, набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и 
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Начин утврђивања процењене 

вредности:

15 Оглашавања у Службеном гласнику 400.000,00 400.000,00 559
Члан 7. став 

1.тачка 1. ЗЈН 
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

16 Услуге израде кључева 20.000,00 20.000,00 539
члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

17
Сервисирање и поправка чуварки 

паркинг места
100.000,00 100.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

18 Одржавање телефонске централе 300.000,00 300.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

19
Хобловање ПВЦ дасака у 

угоститељству
30.000,00 30.000,00 539

члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

20 Оштрење ножева у угоститељству 30.000,00 30.000,00 539
члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016. јануар 2016.

јануар/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

21

Превентивна здравствена контрола у 

просторијама за припрему и 

дистрибуцију хране (намирнице, 

руке, прибор, опрема и вода)

350.000,00 350.000,00 550
члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016.

фебруар 

2016.

фебруар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање. Постојећа централа је инсталирана 2005. године па је неопходно предвидети и њено 

одржавање.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Усклађивање са важећим законским регулативама и усклађивањем са HACCP стандардом.

Редовно одржавање средстава за рад.

Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Набавка је неопходна ради редовног пословања

Процењена вредност је добијена на основу  анализе тренутних тржишних цена  и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавка је неопходна за текуће и интервентно одржавање

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена  и прикупљањем информација 

путем сајтова.

Набавка је потребна због Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета а са 

циљем постизања задовољавајућих микробиолошких брисева са радних  површина од ПВЦ-а у кухињи.  

На основу плана јавних набавки и ценовника Сл.гласника

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и 

конгреса.

Огласи о јавним набавкама на основу ЗЈН и други законом прописани акти.
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Начин утврђивања процењене 

вредности:

22
Ремонт трафо станице са 

испитивањем
300.000,00 300.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
јули  2016. август 2016. авагуст 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

23
Сервисирање дизел електричних 

агрегата 
200.000,00 200.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
јули  2016. август 2016. авагуст 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

24 Сервисирање виљушкара-палетара 100.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
јануар 2016.

фебруар 

2016.

фебруар/децемб

ар 2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

25 Сервис сензора за писоаре 150.000,00 150.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016.

фебруар 

2016.

фебруар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

26 Одржавање возила 300.000,00 300.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016.

фебруар 

2016.

фебруар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

27
Чишћење сепаратних јама и 

цевовода отпадних вода из кухиње 
350.000,00 350.000,00 550

члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016. март 2016. март 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

28

Сервис система за даљинско 

управљање и надзор техничких 

система 

250.000,00 250.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016. март 2016. март 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Набавка је потребна за одржавање постојећег виљушкара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење 

средстава.Тачка се брише.

Процењена вредност је добијена на основу анализе,тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавка је неопходна за редовно одржавање и сервисирање службених возила. 

Процењена вредност утврђена на основу анализа цена из претходног година и увидом у цене на тржишту.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање канализационе инфраструктуре објекта.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења техничких система на потребном нивоу употребљивости.

Процењена вредност набавке је извршена анализом претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

Законска обавеза. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.

Законска обавеза. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.

Процењена вредност је добијена на основу анализе,тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена  и прикупљањем информација 

путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу анализе,тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање тоалета објеката.
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29
Испитивање отпадне воде из 

сепаратора ресторана
45.000,00 45.000,00 539

члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 2016.

фебруар 

2016.

фебруара 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

30 Сервис фискалних каса 200.000,00 200.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. април 2016.

април 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

31 Сервис кафе апарата 50.000,00 50.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. март 2016. март 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

32
Одржавање и сервисирање опреме у 

штампарији 
200.000,00 200.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. март 2016. март 2016./2017. сопствена средства

1 сервисирање офсет машине ADAST 140.000,00

2 сервисирање ножа за сечење папира 40.000,00

3
сервисирање машине за копирање 

плоча
20.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

33
Мерење и испитивање уређаја Аир-

лифта
60.000,00 60.000,00 539

члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. март 2016. април 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

34
Мерење и испитивање громобрана и 

одређивање нивоа заштите објекта
60.000,00 60.000,00 539

члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. март 2016. април 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

35
Ресертификација система 

менаџмента
245.000,00 245.000,00 559

члан 39. став 

2. ЗЈН
март 2016. април 2016. април 2016. сопствена средства

Издавање стручног налаза (сертификата) према Правилнику о поступку прегледа и испитивање опреме за рад

Сервисирање постојећих кафе апарата који су јако стари и дотрајали.

Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.  

Издавање стручног налаза (сертификата) према Правилнику о поступку прегледа и испитивање опреме за рад и Правилника о техничким 

нормативима за заштиту објекта.

Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.  

Набавка се спроводи у складу са Законом о води и Законом о управљању отпадом обавезно је квартално узимање узорака и анализа отпадне 

воде из сепаратора.

Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.  

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена  и прикупљањем информација 

путем сајтова.

Набавка је потребна за текуће и интервентно сервисирање опреме и машине у штампарији.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Одржавање постојећих каса које се користе приликом пружања угоститељских услуга.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација 

путем сајтова.
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Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

36
Одржавање аутоматских клизних 

врата 
360.000,00 360.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
април 2016. мај 2016. мај 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

37 Израда плакета 100.000,00 100.000,00 539
члан 39. став 

2. ЗЈН
април 2016. април 2016. мај 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

38
Чишћење кондензатора расхладног 

турбо компресора Carrier 19 D21 
50.000,00 50.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
април 2016. април 2016. мај 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

39 Генерални ремонт клима комора 200.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
април 2016. април 2016.

април/септембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

40
Одношења отпадног материјала и 

опасног отпада
30.000,00 550

члан 39. став 

2. ЗЈН
април 2016. април 2016.

мај/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

41 Испитивање ваздушних филтера 30.000,00 30.000,00 539
члан 39. став 

2. ЗЈН
април 2016. април 2016. април/мај 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању отпадом.  Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење 

средстава.Тачка се брише.

Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању отпадом обавезно је добијање извештаја о испитивању отпадних ваздушних филтера из 

клима комора у циљу његове класификације категоризације и даљег начина одлагања.

Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.  

Неопходно је набавити плакате за одржавање годишњице Сава Центра.

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.

Процењена вредност је утврђена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајта. 

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање система за припрему хладне воде за климатизацију објекта.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање КГХ система.  Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је 

смањење средстава.Тачка се брише.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Процењена вредност је одређена на основу тренутних тржишних цена и информација путем сајта.

За систем менаџмента квалитетом QMS SRPS ISO 9001:2008 обавезна је ресертификација сваке треће године коју обавља фирма лиценцирана 

за сертификацију.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање аутоматских клизних врата на Свечаном и Службеном улазу у објекат "А".

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.
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42 Штимовање клавира 300.000,00 300.000,00 539
члан 39. став 

2. ЗЈН
мај 2016. мај 2016. мај 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

43
Сервис штампача, копир и факс 

апарата  
150.000,00 150.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
мај 2016. јун 2016. јун 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

44 Филмовање материјала 300.000,00 300.000,00 539
члан 39. став 

2. ЗЈН
мај 2016. јун 2016. јун 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

45
Чишћење и одмашћивање уређаја за 

спремање хране и паравучних 
270.000,00 270.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
мај 2016. јун 2016. јун 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

46
Одржавање апарата и хидранта за 

гашење пожара
380.000,00 380.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
мај 2016. јун 2016. јун 2016./2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

47
Прање тротоарских стаза и 

прилазних површина 
100.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
јун 2016. јун 2016.

јун/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

48
Одржавање и сервисирање опреме у 

Служби за дизајн и декорацију 
100.000,00 100.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. август 2016.

август 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

49 Сервис клима уређаја 200.000,00 200.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. август 2016.

август 

2016./2017.
сопствена средства

Сходно члану 44. Закона о заштити од пожара и члану 38. Правилника за хидрантску мрежу обавезна је шестомесечна контрола и сервисирање 

апарата за гашење пожара и хидрантске мреже.

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора за претходне три године као и увидом у цене на тржишту.

Набавка је потребна ради продужења радног века опреме  у Служби за дизајн и декорацију, која служи за израду рекламног материјала.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Сходно члану 7. тачка 1. Одлуке о димничарским услугама обавезно је тромесечно чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и 

паравучних система и хауоба у ресторану САВА.

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора за претходне три године као и увидом у цене на тржишту.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта.  Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење 

средстава.Тачка се брише.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Филмовање је неопходно са потребе штампања програма и других штампаних материјала у Сава Центру.

Процењена вредност набавке је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернет и претпостављених потреба уговорених 

конгреса и концерата 

Пре сваке пробе, а и после пробе пред сам концерт у оквиру којег се користи клавир, потребно је његово штимовање које ангажовани клавир-

штимер обавља у договору са пијанистом који наступа на концерту.
Процењена вредност је добијена на основу планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем 

сајтова.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.
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Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

50
Чишћење и прање филмског платна 

Велике дворане
100.000,00 100.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. јул 2016. август 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

51
Ресертификациона провера система 

менаџмента ЈП Сава Центар према 

захтевима HACCP

125.000,00 125.000,00 559
члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. јул 2016.

јул/септембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

52
Сервис компресора аутоматике КГХ 

система
100.000,00 100.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. јул 2016.

јул/децембар 

2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

53 Услуге ревизије 270.000,00

    150.000,00                

+ 120.000,00 

270.000,00

550
члан 39. став 

2. ЗЈН
август 2016.

септембар 

2016.
јун 2017. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

54
Ремонт обртних глава за столице у 

Великој дворани
400.000,00 400.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
август 2016. август 2016.

август 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

55 Сервис паник расвете 250.000,00 250.000,00 532
члан 39. став 

2. ЗЈН
август 2016. август 2016. август 2016. сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

Годишњи сервис компресора управљачког ваздуха аутоматике КГХ система је потребна за текуће и интервентно одржавање КГХ система.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Услед дугогодишњег коришћења седишта у Великој дворани, долази до пуцања обртних глава испод седишта, те је неопходна њихова поправка 

и довођења седишта у употребно стање.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и контаката са потенцијалним понуђачима.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање појединачних (split sistem) клима уређаја који су инсталисани у Сава Центру.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу анализе,тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Ресертификациона провера система менаџмента ЈП Сава Центар према захтевима HACCP за активност припремања и послуживања хране и 

Набавка је потребна за одржавање постојећег платна

Набавка је потребна за доградњу постојеће нужне расвете.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација 

путем сајтова.

Набавка је неопходна ради редовног пословања (законска обавеза). Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање 

средстава.

Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Процењена вредност је добијена на основу анализе,тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.
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56 Услуге друмског превоза 700.000,00

        

1.100.000,00                 

-400.000,00 

700.000,00

531
Члан 7. став 

1.тачка 6. ЗЈН 
септембар 2016.

септембар 

2016.

септембар 

2016./2017.
сопствена средства

1
аутобуски превоз за учеснике 

конгреса

        800.000,00                 

-400.000,00 

400.000,00

2 превоз уметника 300.000,00

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

57
Периодични лекарски прегледи 

запослених
30.000,00 30.000,00 550

члан 39. став 

2. ЗЈН
октобар 2016.

октобар 

2016.

октобар/  

децембар 2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

58
Еталонирање и поправка вага и 

апарата
40.000,00 40.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
октобар 2016.

октобар 

2016.

октобар/  

децембар 2016.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

59
Чишћење паркинга и саобраћајних 

површина у зимским условима 
300.000,00 300.000,00 532

члан 39. став 

2. ЗЈН
децембар 2016.

децембар 

2016.

децембар 

2016./2017.
сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

60 Реатест уређаја и прибора за рад 100.000,00 100.000,00 539
члан 39. став 

2. ЗЈН
јул 2016. август 2016. август 2016. сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

61
Израда плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама
300.000,00 300.000,00 550

члан 39. став 

2. ЗЈН
септембар 2016.

септембар 

2016.
новембар 2016. сопствена средства 

За потребе организације доласка и боравка уметника и група ван Београда, на основу њихових захтева обезбеђују се и адекватна средства 

превоза. Такође, набавка  је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и 

конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину 

предвиђено је смањење средстава.

Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и 

информација путем сајтова.

Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду за запослене који раде на висини и возача професионалаца.

Процењена вредност је утврђена увидом у актуалне цене Медицине рада.

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање.

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.

Набавку је потребно извршити на основу Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интрвалима њиховог 

периодичног оверавања. 

Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Набавка се спроводи ради прегледа уређаја и прибора за рад тј. реатест боца са азотом, кисеоником и ацетиленом. Ребалансом  програма 

пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка V/60.

Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.
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Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

62
Процена вредности основних 

средстава
300.000,00 300.000,00 550

члан 39. став 

2. ЗЈН
октобар 2016.

октобар 

2016.

октобар/децемба

р 2016.
сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

63 Изнајмљивање читача за попис                                20.000,00 20.000,00 533
члан 39. став 

2. ЗЈН
децембар 2016.

децембар 

2016.

децембар 

2016.фебруар 

2017.

сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

64 Услуге извршитеља                           700.000,00 700.000,00 550

Члан 7. став 

1.тачка 14. 

ЗЈН 

јул 2016. јул 2016. децембар 2016. сопствена средства 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене 

вредности:

УКУПНО I+II+III+IV+V 500.075.000,00 338.025.000,00

НАПОМЕНА: 

● Црвеном бојом је означена измена плана I 

Набавка се спроводи за потребе годишњег пописа. Ребалансом  програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. 

Додаје се тачка  V/63.

Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Драган Гргуревић

За набавке које се налазе у Плану набавки за 2016. годину, а на основу којих се закључују вишегодишњи уговори, Финансијска средства 

ће бити обезбеђена у Програму пословања за сваку годину појединачно.           

Д и р е к т о р

Набавка се спроводи на основу Закона о извршењу и обезбеђењу све судске одлуке спроводи извршитељ. Ребалансом  програма пословања за 

2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка  V/64.

Процењена вредност је на основу процене могућих судских спорова и увидом у тарифе.

Набавка се спроводи по захтеву ревизора. Ребалансом  програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се 

тачка  V/62.

Процењена вредност је добијена на основу информација од ревизорских кућа.

Набавка се спроводи у складу са Законом о ванредним ситуацијама Републике Србије. Ребалансом  програма пословања за 2016. годину 

предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка V/61.

Процењена вредност је добијена на основу информација од посебно регистрованих и лиценцираних лица од стране МУП-а, Сектора за 

ванредне ситуације.
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