БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА – ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије,
број 124/2012., 14/2015. и 68/2015 ), члана 42., став 13. Статута Београдске пословне
школе – Високе школе струковних студија ( у даљем тексту: Школа ), члана 10. и члана
13. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки Школе и Одлуке директора
Школе, број 01-1243, од 23.10.2017.године, о покретању поступка за доношење Плана
јавних набавки Школе за 2018.годину и утврђивање инструкција за предлагаче предмета
јавних набавки Школе, Савет Школе, на седници одржаној 22. децембра 2017.године,
донео је

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ План јавних набавки Школе за 2018.годину.
2. План јавних набавки Школе за 2018.годину у складу је са Финансијским планом
Школе за 2018.годину.
3. Укупна средства износе:
..........
117.600.000,00 динара, без ПДВ-а,односно
141.120.000,00 динара, са ПДВ-ом
4. Средства из тачке 3. ове Одлуке намењена су за:

- Добра

..........

38.000.000,00 динара, без ПДВ-а, односно
45.600.000,00 динара, са ПДВ-ом

- Услуге

..........

29.600.000,00 динара, без ПДВ-а, односно
35.520.000,00 динара, са ПДВ-ом

- Радови

..........

50.000.000,00 динара, без ПДВ-а, односно
60.000.000,00 динара, са ПДВ-ом

5. План јавних набавки за 2018. годину саставни је део ове Одлуке.
6. План јавних набавки за 2018.годину објавити на порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници Школе.
образложење
План јавних набавки за 2018. годину сачињен је у форми, на начин и по процедури
утврђеним Законом о јавним набавкама, Статутом Школе, Правилником Школе о ближем
уређивању поступка јавних набавки и Одлуком директора Школе о покретању поступка за
доношење Плана јавних набавки Школе за 2018. годину, на основу захтева предлагача
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Плана и у роковима утврђених Одлуком директора Школе, као и у складу са финансијским
могућностима Школе.
План јавних набавки Школе за 2018.годину у складу је са Финансијским планом Школе за
2018.годину.
Укупна средства утврђена Планом јавних набавки за 2018.годину износе: 117.600.000,00
динара, без ПДВ-а, односно 141.120.000,00 динара, са ПДВ-ом.
Средства из претходног става планирана су за набавку: а) добара: 38.000.000,00, без
ПДВ-а, односно 45.600.000,00 динара, са ПДВ-ом;
б) услуга: 29.600.000,00 динара,
без ПДВ-а, односно 35.520.000,00 динара, са ПДВ-ом и в) радове: 50.000.000,00 динара,
без ПДВ-а, односно 60.000.000,00 динара, са ПДВ-ом.
Закон о јавним набавкама, поред осталог, прописао је начин, поступак и врсту јавне
набавке, а у зависности од вредности саме набавке.
У складу са тим одредбама Закона о јавним набавкама Планом јавних набавки Школе за
2018.годину утврђено је да се 8 (осам) набавки спроведе на основу члана 39. Закона о
јавним набавкама – јавне набавке мале вредности, чија процењена вредност није
већа од 5.000.000,00 динара, 6 ( шест ) на основу члана 32. Закона о јавним набавкама у
отвореном поступку – у набавкама када процењена вредност износи преко
5.000.000,00 динара и 1 ( једна) на основу члана 40. Закона о јавним набавкама у
поступку јавне набавке – оквирни споразум.
Набавке мале вредности, чији износ не премашује 500.000,00 динара, у складу са
Законом о јавним набавкама спроводе се у посебном поступку, на њих се не примењује
Закон о јавним набавкама и нису садржане у овом Плану јавних набавки.
Планом јавних набавки за 2018.годину за добра и услуге планирана су средства
приближно средствима на нивоу Плана 2017.године и то су набавке неопходне за
нормалан рад и функционисање Школе.
Настојећи да План јавних набавки за 2018.годину има и инвестициону диимензију
планирана су средства и за радове ( мање за 39,18 % у односу на претходну годину )
и то за: наставак адаптације хола и галерије у целини, наставак адаптације I спрата у
целини, адаптација и реконструкција амфитеатра А-1 и др., а на основу Идејног
прјекта и Пројекта за извођења радова, за шта су, такође, средства планирана овим
Планом.
План јавних набавки за 2018 годину сачињен је у форми и обрасцу прписаном од стране
Управе за јавне набавке и саставни је део ове Одлуке.
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План јавних набавки за 2018.годину објавити на порталу Управе за јавне набавке у
законском року и на интернет страници Школе.
Из напред изнетих разлога одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Драган Јеринић
Доставити:
-

Директору Школе
Председнику Савета Школе
Генералном секретару Школе
Служби рачуноводства
Служби за јавне набавке
Архиви Школе
Портал Управе за јавне набавке
Интернет страница Школе
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