ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
-Председник општинеБрој: 061-279/2020-I-8
21.08.2020. године
Београд

Обрађивач: Одељење за друштвене делатности и заједничке послове
- Одсек за послове јавних набавки
Предлагач: Управа Градске општине Палилула
Разматра: Председник општине
ПРЕДЛОГ

Председник Градске општине Палилула, на основу члана 88, став 1., Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
91/19), члан 18. Правилника о набавкама Градске општине Палилула бр. 061-270/2020-I-8 од 21.08.2020. године, Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 47. Статута Градске општине Палилула ("Сл.лист града Београда", бр.
111/19 пречишћен текст) и мишљења Већа Градске општине Палилула бр. 06-14/2020-IV-3 од 21.08.2020. године, доноси:

П Л А Н ЈАВНИХ Н А Б А В К И
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У 2020. ГОДИНИ
За потребе рада органа Градске општине Палилула и Управе Градске општине Палилула, као и остале потребе за чију је организацију
и/или извођење надлежна Градска општина Палилула, предвиђају се у даљем тексту наведене набавке услуга, добара и радова за које су
предвиђена средства Одлуком о буџету Градске општине Палилула ("Сл. лист града Београда" бр. 129/19, 4/20 и 43/20)
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2. Предмет набавке

Превоз ученика

12.Разлог и оправданост
набавке

3.Општи
речник набавке
орн

60100000Услуге
думског
превоза

4. Конто
(планска
година)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

5. Процењена
вредност
набавке

472718 Превоз
ученика

На основу члана 77. тачка 13.
Статута града, градска општина
организује послове који се
односе на превоз ученика

6.Врста
поступка
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поступак
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утврђивања
процењене
вредности

7. Примена других
поступака

1.Редни број

I

Не
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Услуге

На основу испитивања тржишта и
емпиријских података.

9.
Кратак опис
набавке

Превоз ученика
основне школе на
који живе
удаљеностии
већој од 4км од
седишта школе
14.Напомене и
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о време
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поступк
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11. Центра
лизована
набавка

трећи
квартал

Не

/

1

основне школе на удаљености
већој од 4 км од седишта школе.

Упутство за попуњавање
1) редни број (јавне) набавке – сваки предмет набавке води се под посебном позицијом у плану набавки, за сваки поступак набавке
2) предмет (јавне) набавке – кратак и јасан опис предмета набавке за коју се спроводи поступак,
3) ознака из општег речника набавки
4) подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање – навођење апропријације/а у буџету, односно позиције/а
у финансијском плану наручиоца, на којима су предвиђена средства за конкретну набавку
5) процењена вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу и укупно – укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а; у случају
вишегодишњег уговора, наводи се процена вредности за сваку планску годину, без ПДВ-а; може се навести и процењена вредност по партијама
6) врста поступка јавне набавке – врста поступка из Закона
7) примена других поступака и процедура – набавке које се спроводе у складу са процедурама других међународних организација и
институција
8) врста предмета јавне набавке - добра, услуге, радови
9) кратак опис набавке
10) оквирно време покретања поступка – квартал, месец или прецизнији временски период у коме се планира покретање поступка,
односно доношење одлуке о покретању поступка
11) податак о централизованој набавци – назнака да се набавка спроводи преко тела за централизоване набавке или заједно са другим
наручиоцем
12) разлог и оправданост појединачне набавке – навођење реалних потреба наручиоца уз образложење, на основу којих је настала
наведена потреба наручиоца за конкретном набавком, одређеног обима и карактеристика
13) начин утврђивања процењене вредности – метод и начин на који је наручилац истражио тржиште и дефинисао процењену вредност
конкретне набавке
14) други подаци и напомене који су од значаја за процес планирања набавки.
Врста поступка (Табела бр.1)
1. Отворени поступак
2. Рестриктивни поступак
3. Конкурентни поступак са преговарањем
4. Конкурентни дијалог
5. Партнерство за иновације
6. Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
7. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
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