
План јавних набавки за 2016. годину 
 Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин

Обухвата: Датум усвајања:

годишњи план набавки за 2016 
годину

08.02.2016

Измена број: 1 13.07.2016

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

59.091.618

са ПДВ-ом

2016 29.081.880

добра 5.686.340

1.1.1 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи радиредовних и  повећаних активности прописаних законом.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
 интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту. Процену вредности дало  је и 
потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-I/5-2014
интерни број поступка: 01-24-I/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Куповина нафте и нафтиних деривата1.500.000

По годинама: 
2016-1.500.000

Куповина нафте и нафтиних деривата

ОРН:
09100000    

42641.500.000 1.800.000
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1.1.2 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених уговором за  суфинансирање пројекта“Конзервација и 
рестаурација икона са иконстаса Епархије далматинске,храма Успења Пресвете Богородице у манастиру Крупа и храма св. Петра и Павла у 
Биовичином селу, храма Свете Тројице у Бискупији“, Епархија Осјечкопољска и барањска:иконостас СПЦ св. Димитрија у Даљу, иконостас СПЦ 
св.Георгија у Боботи, иконостас СПЦ св.Георгија у Опатовацу; Епархија Бачка, СПЦ у Футогу. Процена количина је извршена на основу анализе 
потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом;
-Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-II/1,-2015. 01-19-II/,2,-2015.,01-19-II/5,3,5-2015.,01-19-II/5,4-2015.
интерни број поступка: 01-24-II/2016; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Kуповина  потрошног материјала за 
конзервацију,
2.500.000

1. куповина руда племенитих материјала833.320

2. куповина хемијских производа за 
конзервацију

416.670

3. куповина рестаураторског потрошног 
материјала за конзервацију

416.670

4. куповина медецинског материјал за 
конзервацију

416.670

5. куповина специјалне грађе за  носиоце 
икона  и дубореза

416.670

По годинама: 
2016-2.500.000

Kуповина  потрошног материјала за 
конзервацију,
1. куповина руда племенитих материјала
2. куповина хемијских производа за 
конзервацију
3. куповина рестаураторског потрошног 
материјала за конзервацију
4. куповина медецинског материјал за 
конзервацију
5. куповина специјалне грађе за  носиоце 
икона  и дубореза

ОРН:

4266833.320 1.000.000
4266416.670 500.000

4266416.670 500.000
4266416.670 500.000
4266416.670 500.000

1.1.3 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених уговором за  суфинансирање пројекта Међународна сарадња-
мешовите комисије,  средстава из редовне делатности финансираних од Министарства културе и информосања и Секретаријата за културу АП и 
тржишта из сопствених средстава . Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне 
активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом;
-Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-III/6,-2015
интерни број поступка: 01-24-III/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Куповина опреме за конзервацију1.261.340

По годинама: 
2016-1.261.340

Куповина опреме за конзервацију 51261.261.340 1.513.643
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1.1.4 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених уговором за  суфинансирање пројекта Међународна сарадња-
мешовите комисије,  средстава из редовне делатности финансираних од Министарства културе и информосања и Секретаријата за културу АП и 
тржишта из сопствених средстава. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године.
Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-IV/7-2015
интерни број поступка: 01-24-IV/2015; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Куповина рачунарске опреме425.000

По годинама: 
2016-425.000

Куповина рачунарске опреме 5122425.000 510.000

услуге 34.488.611

1.2.1 8
2016

9
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради публиковања часописа научно категорисаног као М53 у коме се објављују резултати капиталних систематских 
истраживања и  популаризација наслеђа. Објављивање овог часописа  употпуњује документарну базу и омогућава верификацију рада на 
истраживању, заштити, конзервацији и обнови значајног  дела културне баштине Војводине, али и суседних регија на којима се налази културно 
наслеђе српског народа.
-Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-V/8-2015.
интерни број поступка: 01-24-V/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Штампање  Грађе за проучавање споменика 
културе Војводине, број ХХIХ
363.636

По годинама: 
2016-363.636

Штампање  Грађе за проучавање споменика 
културе Војводине, број ХХIХ

ОРН:
79800000    

4234363.636 400.000

1.2.2 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

2
2017

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом,предвиђених уговором за  пројекатe , КУЛА ВРДНИК, ПРАЋЕЊЕ ГАСОВОДА 
 И НАФТОВОДА, РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ  ФРАЊЕВАЧКОГ САМОСТАНА У БАЧУ . Процена количина је извршена на основу анализе потрошње 
претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом;
-Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-XI/13,-2015.
интерни број поступка: 01-25-XI/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Ангажовање физичке  и стручне радне снаге 
за реализацију пројеката
32.925.000

По годинама: 
2016-4.498.595

Ангажовање физичке  и стручне радне снаге 
за реализацију пројеката

ОРН:
79630000    

423932.925.000 39.510.000
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1.2.3 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради  публиковања текстова који ће бити презентовани на  међународној конференцији "Очување и унапређење историјских 
градова" у Сремским Карловцима маја 2016.
Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-III/8-2015.
интерни број поступка: 01-24-VI/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Штампање зборника радова са Међународне 
конференције " Очување и унапређење 
историјских градова" у С. Карловцима

181.800

По годинама: 
2016-181.800

Штампање зборника радова са Међународне 
конференције " Очување и унапређење 
историјских градова" у С. Карловцима

4234181.800 200.000

1.2.4 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради публиковања  књиге  "Пешачке зоне у  старим градским језгрима"
-Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-III/9-2015.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Штампањ књиге  "Пешачке зоне у  старим 
градским језгрима"
227.270

По годинама: 
2016-227.270

Штампањ књиге  "Пешачке зоне у  старим 
градским језгрима"

4234227.270 250.000

1.2.5 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради публиковања резултата капиталних систематских истраживања и  популаризације наслеђа. Објављивање ове 
монографије озбиљно употпуњује документарну базу и омогућава верификацију рада на заштити, конзервацији и обнови значајног корпуса баштине
 који не само да унапређује културне и међунационално-међуконфесионалне односе, већ чини основу за регионално повезивање и сарадњу
-Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-VIII/10,-2015.
интерни број поступка: 01-24-VIII/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Штампање књиге "Како очувати и користити 
културно наслеђе-Векови Бача"
272.727

По годинама: 
2016-272.727

Штампање књиге "Како очувати и користити 
културно наслеђе-Векови Бача"

4234272.727 300.000

1.2.6 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради публиковања резултата капиталних систематских истраживања и  популаризације наслеђа. Објављивање ове 
монографије озбиљно употпуњује документарну базу и омогућава верификацију рада на заштити, конзервацији и обнови значајног корпуса баштине
 .
Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-III/11-2015.
интерни број поступка: 01-24-IX/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Штампање књиге "Умеће конзервације"181.818

По годинама: 
2016-181.818

Штампање књиге "Умеће конзервације" 4234181.818 200.000
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1.2.7 3
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених уговором за  суфинансирање пројекта Међународна сарадња-
мешовите комисије,  средстава из редовне делатности финансираних од Министарства културе и информосања и Секретаријата за културу АП и 
тржишта из сопствених средстава.
-Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19-X/12-2015.
интерни број поступка: 01-24-X/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Штампање паноа227.270

По годинама: 
2016-227.270

Штампање паноа 4234227.270 250.000

1.2.8 9
2016

10
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2016

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором  за  суфинансирање пројеката
-Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту. Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији .
интерни број поступка: 01-24-XIII/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 13.07.2016; план: годишњи план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши на основу:                                                                                                                    -на оснпву Уговора  за  суфинансирање пројеката  „по  Решењу  о додели
 средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-68  од  01.06.2016 године“, и  Уговору о додели средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-68  од  01.06.2016 године  
Покрајинског секретаријата за културу и јавно  информосања број 132-451-79/2016-9  од 14.06.2016 године“.,

Штампање књиге "Хртковци-Римски"109.090

По годинама: 
2016-109.090

Штампање књиге "Хртковци-Римски" 4234109.090 120.000

радови 18.916.667

1.3.1 3
2016

5
2016

отворени 
поступак

9
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи како би се извршили конзерваторско грађевински радови на капели Николић у циљу обнове екстеријера капеле, коју је 
пројектовао и у којој је сахрањен познати архитекта Владимир Николић. Обновом екстеријера ће се спречити  даља девастација објекта, као 
последица утицаја атмосферске и капиларне влаге. У капели се налази вредно зидно сликарство и иконостас, које је радио Урош Предић.
-Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19/14-2015.
интерни број поступка: 01-25-I/2015; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Конзерваторско грађевински радови на 
капели Николић  у Ср.Карловцима
3.500.000

По годинама: 
2016-1.916.667

Конзерваторско грађевински радови на 
капели Николић  у Ср.Карловцима

ОРН:
45000000    

42423.500.000 4.200.000
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1.3.2 5
2016

7
2016

отворени 
поступак

9
2016

Процењена вредност за 2015. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијским  плану за 2015. годину,
 број 01-1/8-2015 од 20.01.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању плана набавки управног одбора број 01-1/12-2015   од  21.01.2015.године

Набавка се спроводи  ради извођења санационих и радова на конзервацији зиданих структура од опеке и камена са спровођењем заштите 
структура од штетних утицаја чиме ће се спречити даље пропадање културног добра од великог значаја а које потиче из 13. века, а ради 
презентације и укључивања у туристичку понуду.
-Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19/15-2015.
интерни број поступка: 01-25-II/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Санација, конзервација и заштита  зиданих 
структура фортификационе куле Врдник
4.166.667

По годинама: 
2016-4.166.667

Санација, конзервација и заштита  зиданих 
структура фортификационе куле Врдник

ОРН:
45000000    

42424.166.667 5.000.000

1.3.3 4
2016

6
2016

отворени 
поступак

11
2016

Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену   нацртом финансијског плана  за 2016. годину, 
број 01-1/63-2015 од 25.12.2015.године, а у складу са одлуком о усвајању финансијског плана  управног одбора број 01-1/66-2015   од  
21.01.2015.године
Набавка се спроводи да би се вршило редовно одржавање објекта и санирала оштећења  настала  пожаром
Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.   
Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији  број 01-19/16-2015.
интерни број поступка: 01-25-IV/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Радови на  објектима Покрајинског завода  у  
Петроварадину
1.250.000

По годинама: 
2016-1.250.000

Радови на  објектима Покрајинског завода  у  
Петроварадину

42511.250.000 1.500.000

1.3.4 8
2016

9
2016

отворени 
поступак

11
2016

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених решењем  за  суфинансирање пројеката  „Решење 
Министарства културе и информосања број 401-01-149/2016-02  од 09.05.2016 године“.
-Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту. Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији .
интерни број поступка:  01-25-V/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 13.07.2016; план: годишњи план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши на основу:
- решења  за  суфинансирање пројеката  „Решење Министарства културе и информосања број 401-01-149/2016-02  од 09.05.2016 године“. Радови на интервентној заштити Дворца у 
Беочину,

Радови на интервентној заштити Дворца у 
Беочину
5.500.000

По годинама: 
2016-5.500.000

Радови на интервентној заштити Дворца у 
Беочину

ОРН:

4242550.000 6.600.000
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1.3.5 8
2016

9
2016

отворени 
поступак

11
2016

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором  за  суфинансирање пројеката  „по  Решењу  о 
додели средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-68  од  01.06.2016 године“, и  Уговору о додели средстава текуће буџетске резерве 
број 401-746/2016-68  од  01.06.2016 године  Покрајинског секретаријата за културу и јавно  информосања број 132-451-79/2016-9  од 14.06.2016 
године“.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
 интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту. Процену вредности дало  је и потписало  стручно лице у спецификацији .
интерни број поступка: 01-25-VI/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 13.07.2016; план: годишњи план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши на основу:                                                                                                                     -на оснпву Уговора  за  суфинансирање пројеката  „по  Решењу  о 
додели средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-68  од  01.06.2016 године“, и  Уговору о додели средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-68  од  01.06.2016 
године  Покрајинског секретаријата за културу и јавно  информосања број 132-451-79/2016-9  од 14.06.2016 године“.,

Радови на санацији СПЦ Светог оца 
Николаја у Боки
4.500.000

По годинама: 
2016-4.500.000

Радови на санацији СПЦ Светог оца 
Николаја у Боки

42424.500.000 5.400.000

Место и датум: М.П.

Зоран Вапа

Овлашћено лице:

Зоран Вапа

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 13.07.2016; план: годишњи план набавки за 2016 годину од 08.02.2016
Измена се врши на основу:

- решења  за  суфинансирање пројеката  „Решење Министарства културе и информосања број 401-01-149/2016-02  од 09.05.2016 године“. Радови на интервентној заштити Дворца у Беочину,  
-на оснпву Уговора  за  суфинансирање пројеката  „по  Решењу  о додели средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-68  од  01.06.2016 године“, и  Уговору о додели средстава текуће 
буџетске резерве број 401-746/2016-68  од  01.06.2016 године  Покрајинског секретаријата за културу и јавно  информосања број 132-451-79/2016-9  од 14.06.2016 године“., 
-на основу одлуке директора из сопствених средсдстава за набавке -које не подлежу  обавезној примени закона о ЈН 
врши се  измена плана Јавних набавки Покрајинског завода за заштиту споменика културе  Петроварадини то за:
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