ЈП САВА ЦЕНТАР
Усклађен ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ по Закону о јавним набавкама (Сл. гл. РС 91/19)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена
вредност
(укупно по
годинама)

Редни
број

Предмет набавке/CPV

I

ДОБРА

0.00

II

УСЛУГЕ

4,380,000.00

1

4

18

III

Услуге фиксне телефоније
/64210000 (телефонске услуге и
услуге преноса података)

2,500,000.00

Панирана средства у
фин.плану без ПДВ-а

Врста
поступка

2,500,000.00

отворени
поступак

Оквирни датуми
Покретање
поступка

НСТЈ
испоруке/извршења

IV квартал

ПС 110-Београдска
област

Напомена
(централизација,
основна средства)

сопствена средства

Кратак опис набавке:

Односи се на редовно пословање, 90% наведеног износа се односи на коришћење услуга фиксне телфоније од
стране корисника пословног простора у објекту Сава Центар.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.

Одржавање компјутерских
програма за евидентирање
запослених /48920000
(програмски пакети за
аутоматизацију канцеларијског
пословања)
Кратак опис набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:
Oдржавање лифтова и
ескалатора /50750000 (услуге
одржавања лифтова); 50740000
Кратак опис набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:
РАДОВИ

80,000.00

80,000.00

отворени
поступак

IV квартал

ПС 110-Београдска
област

сопствена средства

Набавка неопходна ради одржавања већ инсталираних посебно развијених компјутерских програма.
Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем
сајтова.
1,800,000.00

1,800,000.00

отворени
поступак

IV квартал

ПС 110-Београдска
област

сопствена средства

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.
0.00

1

СПИСАК НАБАВКИ 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.
Редни
број

Предмет набавке

IV

ДОБРА

7

Набавка стручне литературе
Кратак опис набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

12

13

Набавка и испорука картица за
паркирање на паркиралишту
ЈКП Паркинг сервиса

Панирана средства у
фин.плану без ПДВ-а

Основ
изузећа

Напомена (основна
средства)

Оквирни датуми
Покретање Закључењ Извршење
поступка
а уговора
уговора

4,369,750.00
300,000.00

300,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

01.2020.

01.2020.

12.2020.

сопствена средства

Ради праћења актуелних прописа и стручних часописа.
Процењена вредност је утврђена на основу информација из увида у тржишне вредности.

9,750.00

9,750.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

01.2020.

01.2020.

03.2020.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Набавка је неопходна због пружања услуга паркирања и пролаза возила у простору паркирања ЈКП Паркинг сервиса
испред објекта Сава Центра.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.

Набавка и испорука резервних
делова за улазно-излазну рампу
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

15

Процењена
вредност
набавке

Набавка и испорука резервних
делова ППЗ опреме
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

100,000.00

100,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

01.2020.

02.2020.

03.2020.

сопствена средства

Редовно одржавање улазно-излазне рампе на јужном паркингу.
Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.
120,000.00

120,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

01.2020.

02.2020.

03.2020.

сопствена средства

Набавка,испорука и уградња неисправних ППЗ делова је неопходна приликом сервисирања ППЗ опреме.
Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.

2

47

48

51

Набавка и испорука средстава
за хигијену

56

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

08.2020.

09.2020.

09.2021.

сопствена средства

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

Начин утврђивања процењене
вредности:

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

Набавка и испорука
канцеларијског материјала

450,000.00

450,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

08.2020.

09.2020.

09.2021.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Набавка је неопходна за редовно пословање.

Начин утврђивања процењене
вредности:

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

Набавка горива (дизел) за
електричне агрегате

Набавка и испорука антивирус
програма
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

54

490,000.00

Разлог и оправданост набавке:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:
52

490,000.00

Набавка и уградња стакла и
огледала

300,000.00

300,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

10.2020.

11.2020.

11.2021.

сопствена средства

Набавка се односи на гориво за дизел електричне агрегате.
Процена вредности је утврђена на основу потрошње у претходним годинама и тржишних цена нафтних деривата.
сопствена средства
(потребна Одлука о
основним
)
Средства су намењена за набавку анти вирус програма за сервер и 100 радних станица (једногодишња лиценца).
490,000.00

490,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

10.2020.

11.2020.

11.2021.

Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен
свим познатим потенцијалним понуђачима.
480,000.00

480,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

10.2020.

11.2020.

11.2021.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

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

Начин утврђивања процењене
вредности:

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

Набавка резервних делова за
лифтове и ескалаторе
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

480,000.00

480,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

11.2020.

12.2020.

12.2021.

сопствена средства

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.

3

57

Набавка и испорука материјала
за одржавање енергетике,
електроенике и расвете

950,000.00

набавка и испорука расветних
тела и ЛЕД расвете /31500000
1
(расветна опрема и електричне
светиљке)
набавка и испорука електро
2 материјала /31700000
(електронски, електромеханички и
електротехнички материјал)
Разлог и оправданост набавке:

58

Начин утврђивања процењене
вредности:
Набавка и испорука столарског
материјала /44191000 (резани
грађевински материјал од
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

V
2

17

09.2020.

10.2020.

сопствена средства

1.200.000,00
- 750.000,00
450.000,00
Набавка потрошног материјала је неопходна ради редовног одржавања објекта и техничких система енергетике,
електронике и расвете. Услед најављене продаје објекта Сава Центра смањују се средства. Усклађивањем
плана набавки сa новим ЗЈН брише се позиција I-24 и додаје позиција IV-57
Процена вредности је утврђена на основу анализе предходних уговора, као и анализом цена и прикупљањем цена
преко потенцијалних понуђача преко интернета.
200,000.00

200,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

09.2020.

09.2020.

09.2020.

сопствена средства

Набавка је неопходна ради редовног одржавања столарије. Усклађивањем плана набавки сa новим ЗЈН
брише се позиција I-23.4 и додаје позиција IV-58
Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем
сајтова.
5,468,000.00
400,000.00

400,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1. ЗЈН

01.2020.

01.2020.

Разлог и оправданост набавке:

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

Начин утврђивања процењене
вредности:

На основу Плана јавних набавки и ценовника Сл.гласника

Израда рекламног ТВ спота

10.2021.

1.000.000,00
-500.000,00
500.000,00

УСЛУГЕ
Оглашавања у Службеном
гласнику

2.200.000,00 члан 27.
став 1.
- 1.250.000,00
950.000,00 тачка 1.ЗЈН

150,000.00

200.000,00
-50.000,00
150.000,00

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

01.2020.

01.2020.

12.2020.

сопствена средства

12.2020.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Израда рекламног тв спота је у оквиру потребе организовања манифестације у сопственој режији.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу информација из увида у тржишне вредности.

4

18

20

21

25

Eдукација запослених

01.2020.

01.2020.

12.2020.

Односи се на обавезно стручно усавршавање и лиценцирање свих запослених.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу информација из увида у тржишне вредности.

Услуге извршитеља

250,000.00

250,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

01.2020.

01.2020.

12.2020.

сопствена средства

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи на основу Закона о извршењу и обезбеђењу - све судске одлуке спроводи извршитељ.

Начин утврђивања процењене
вредности:

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

Судски трошкови

700,000.00

700,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

01.2020.

01.2020.

12.2020.

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи на основу Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о о судским таксама

Начин утврђивања процењене
вредности:

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

Сервис машине за бројање
новца

Услуге израде кључева и
поправка коасал брава
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

28

300,000.00

Разлог и оправданост набавке:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:
26

300,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

Истицање транспарената

10,000.00

10,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

01.2020.

01.2020.

12.2020.

сопствена средства

сопствена средства

Набавка се спроводи ради редовног пословања
Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.

80,000.00

80,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

01.2020.

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

02.2020.

02.2020.

02.2021.

сопствена средства

Набавка је неопходна ради редовног пословања
Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем
сајтова.
100,000.00

100,000.00

02.2020.

Разлог и оправданост набавке:

За потребе боље промоције програма у организацији СЦ

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена.

5

02.2021.

сопствена средства

Сервис клима уређаја

62

09.2020.

09.2021.

сопствена средства

Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем
информација путем сајтова.
23,000.00

23,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

12.2020.

12.2020.

12.2020.

сопствена средства

Набавка се спроводи за потребе годишњег пописа.

Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.
180,000.00

180,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

11.2020.

12.2020.

12.2021.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање предметне опреме.

Начин утврђивања процењене
вредности:

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

Сервис и поправка конгресне
технике /50340000 (услуге
поправки и одржавања аудиовизуелне и оптичке опреме);
50711000 (услуге поправке и
одржавања електричних
инсталација у зградама)
сервис и поправка дигиталне
конференцијске опреме
сервис и поправка опреме за
2
конференцијско озвyчење

1

сервис и поправка опреме за
симултано превођење
4 сервис и поправка ЛЦД пројектора

3

5

08.2020.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Сервис термалног штампача

71

члан 27.
став 1.
тачка 1.ЗЈН

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

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:
70

200,000.00

Разлог и оправданост набавке:

Изнајмљивање читача за попис

69

200,000.00

сервис и поправка појачала
општег разгласа
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

1,180,000.00
-230,000.00
950,000.00

1,180,000.00
-230,000.00
950,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

08.2020.

08.2020.

08.2021.

сопствена средства

200,000.00
200,000.00
100,000.00
300,000.00
380,000.00
-230,000.00
150,000.00
Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање конгресне технике и опреме. Услед проглашења
пандемије Ковид-19 и смањеног обима посла смањују се планирана средства. Усклађивањем плана набавки
сa новим ЗЈН брише се позиција II-7 и додаје позиција V-71
Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем информација путем сајтова.

6

Чишћење и одмашћивање
уређаја за спремање хране и
паравучних система и хауба
/90915000 (услуге чишћења пећи и
димњака)

72

09.2020.

10.2020.

10.2021.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора за претходне три године као и увидом у цене на
тржишту.
350,000.00

350,000.00

1 штампа пропагандног материјала

80,000.00

штампа билборда, рол апова и
плаката Б2

270,000.00

2

74

225,000.00

Сходно Закону о заштити од пожара, а на основу члана 26. Правилника о техничким нормативима за заштиту
угоститељских објеката од пожара и члана 7. тачка 1. Одлуке о димничарским услугама обавезно је чишћење и
одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба у ресторану САВА као засебног система за
вентилацију. Усклађивањем плана набавки сa новим ЗЈН брише се позиција II-13 и додаје позиција V-72

Услуге штампања/79810000
(услуге штампања)

73

225,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

09.2020.

09.2020.

09.2021.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Набавка је потребна за пружање штампарских услуга приликом организације програмских манифестација и ка
трећим лицима, а које нису могуће у штампарији Сава Центра. Односи се на штампу пропагандног материјала и
билборда, рол апова и плаката, као и на дигитална штампу малих и средњих тиража брошура, проспеката, флајера,
визит карти, позивница и осталог, што би због малог тиража у офсет штампи било не економично, а књиговезачка
дорада се односи на пластификацију, брошурни и тврди повез, спирално коричење и сл. Планирана набавка је већим
делом у име и за рачун трећих лица. Усклађивањем плана набавки сa новим ЗЈН брише се позиција II-14 и
додаје позиција V-73

Начин утврђивања процењене
вредности:

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

ДДД објекта /90670000 (услуге
дезинфекције и уништавања
штеточина у градским и сеоским
срединама)

560,000.00

560,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

11.2020.

12.2020.

12.2021.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Набавка ради обезбеђења чистоће и захтева система квалитета HАCCP -а за реномирани конгресно културни центар
какав је и Сава Центар. Усклађивањем плана набавки сa новим ЗЈН брише се позиција II-17 и додаје позиција V-

Начин утврђивања процењене
вредности:

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

7

75

Сервис сценске технике и
опреме /50710000 (услуге
поправки и одржавања
електричних и машинских
ј
1 сервис светлосног
пулта )
2 сервис звучника
3 сервис аналогног аудиа
4 сервис дигиталниог аудиа
5 сервис филмског аудиа
6 сервис видео и филмске технике
7 сервис сценске расвете
8

1

08.2020.

08.2020.

08.2021.

сопствена средства

100,000.00

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се нова позиција I/19. Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање технике и опреме у
Великој дворани. Усклађивањем плана набавки сa новим ЗЈН брише се позиција II-19 и додаје позиција V-75

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и
прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.

Извођење грађевинско
занатских радова /45400000
(завршни грађевински радови)

1

990,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
290,000.00
150,000.00

сервис сценске опремеелектроника и механика

РАДОВИ

VI

990,000.00

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

грађевинско занатски радови у
екстеријеру

2 извођење керамичарских радова
набавка и уградња преградних
зидова и спуштених плафона и
3
извођење молерско фарбарских
радова
4 набавка и уградња подних облога

6,250,000.00
-3.260.000.00
2.990.000.00

6,250,000.00
-3.260,000.00
2.990.000.00

6,250,000.00
-3.260.000.00
2.990.000.00

6,250,000.00
3.260.000.00
2.990.000.00
500,000.00
-300,000.00
200,000.00
200,000.00
-200,000.00
0.00
600,000.00
-310,000.00
290,000.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00

8

члан 27.
став 1.
тачка 1.
ЗЈН

08.2020.

08.2020.

08.2021.

сопствена средства

