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        РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
        ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
             Веће Градске општине
   I-03, Број: 020-3-253/17 – 28.09.2017.године
                Београд, Македонска 42

               Скп1

Веће Градске општине Стари град, на седници одржаној дана 28.09.2017. године, на основу члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града
Београда“, број 4/14 – пречишћен текст, 25/15 и 94/16 ), а у вези са одредбама члана 51. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15),   доноси

   ИЗМЕНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА  ЗА 2017. ГОДИНУ

План јавних набавки добара, услуга и радова за 2017. годину, усвојен дана 19.01.2017. године, под бројем 020-3-6/17, који је измењен под бројем 020-3-27/17 од
02.02.2017. године,  020-3-44/17 од 23.02.2017. године,  020-3-72/17 од 16.03.2017. године,  020-3-89/17 од 27.03.2017. године,  020-3-112/17 од 20.04.2017. године, 020-3-138/17
од 23.05.2017. године, 020-3-153/17 од 01.06.2017. године,  020-3-169/17 од 15.06.2017. године,  020-3-193/17 од 29.06.2017. године,  020-3-212/17 од 24.08.2017, 020-3-218/17 од
05.09.2017. године и 020-3-239/17 од  14.09.2017. године,  мења се

У Одељку II План набавки УСЛУГА, МЕЊА СЕ  процењена вредност, оквирни датуми спровођења поступка, набавке под редним бројем:

31.

Услуге посредовања
при куповини
авио,возних и
аутобуских карата

II,404-1-У-31/17

било је до
500.000,00

динара
сада је до
800.000,00

динара

економска
класификација 423
програмска
активност 0602-0001
програм 15

било је
август 2017

сада је
септембар

2017

био је
септембар

2017 сада је
октобар

2017

био је септембар
2017 сада је октобар
2017/ октобар 2018

поступак јавне
набавке мале
вредности на
основу члана 39.
став 1. ЗЈН

Образложење:
Због повећаних потреба за набавком авионских карата у циљу обављања службених путовања, пре свега ради интензивирања
међународне сарадње општине и ино-партнера, повећана је првобитно процењена вредност набавке на износ који је већи од 500.000,00
динара, па је у складу са обавезујућим одредбама Закона о јавним набавкама (члан 39.) било потребно ову набавку предвидети као јавну
набавку.

 У свему осталом донети План са свим изменама и допунама остаје непромењен.

Доставити:
Одељењу за буџет ..... ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Служби за финансијске ....... Марко Бастаћ
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основа из ЗЈН)


