План набавки за 2016. годину

Обухвата:

Датум усвајања:

годишњ и план набавки за 2016
годину
Измена број: 1
Измена број: 2
Измена број: 2

Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин

08.02.2016
13.07.2016
Предлог
20.09.2016

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

60.611.618

Укупно
2016

30.601.880
5.686.340

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Куповина нафте и нафтиних деривата

ОРН:
09100000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

Куповина
деривата
1.500.000нафте и нафтиних1.500.000

По годинама:
2016-1.500.000

1.800.000

4264

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

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;
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1.1.2

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:

Kуповина
833.320
за
2.500.000 потрошног материјала
конзервацију,
416.670
1. куповина руда
833.320
племенитих материјала
416.670
2. куповина хемијских
416.670 производа
за
416.670
конзервацију
416.670
3. куповина рестаураторског
416.670
потрошног
материјала за конзервацију

1.000.000

4266

500.000

4266

500.000

4266

500.000

4266

500.000

4266

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

5
2016

4. куповина медецинског
416.670
материјал за
конзервацију
5. куповина специјалне
416.670 грађе за носиоце
икона и дубореза

По годинама:
2016-2.500.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.3

Остале напомене:
Куповина опреме за конзервацију

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;
Куповина
1.261.340
1.513.643
5126
3
4
6
1.261.340опреме за конзервацију
поступак јавне
2016
2016
2016
набавке
мале
По годинама:
2016-1.261.340

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

вредности

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 сарадњамешовите 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;
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1.1.4

Куповина рачунарске опреме

Куповина
425.000 рачунарске опреме425.000

510.000

5122

По годинама:
2016-425.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

услуге
1.2.1

ОРН:

5
2016

6
2016

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 сарадњамешовите 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;
34.688.611

Штампање Грађе за проучавање споменика Штампање
Грађе за проучавање
363.636
споменика
363.636
културе Војводине, број ХХIХ
културе Војводине, број ХХIХ
79800000

поступак јавне
набавке мале
вредности

По годинама:

400.000

4234

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2016

9
2016

11
2016

2016-363.636

Напомена:

1.2.2

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
Разлог и оправданост набавке:
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.
Начин утврђивања процењене вредности:
-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.
Остале напомене:
интерни број поступка: 01-24-V/2016;
Ангажовање физичке и стручне радне снаге Ангажовање
32.925.000
радне снаге
39.510.000
4239
2
3
2
32.925.000 физичке и стручне
отворени
за реализацију пројеката
за реализацију пројеката
2016
2016
2017
поступак

ОРН:

79630000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

По годинама:
2016-4.498.595

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;
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1.2.3

Штампање зборника радова са Међународне Штампање
зборника радова 181.800
са Међународне
181.800
конференције " Очување и унапређење
конференције " Очување и унапређење
историјских градова" у С. Карловцима
историјских градова" у С. Карловцима

По годинама:

200.000

4234

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

4
2016

2016-181.800
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.4

Остале напомене:
Штампањ књиге "Пешачке зоне у старим
градским језгрима"

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;
Штампањ
227.270
у старим
250.000
4234
3
4
6
227.270 књиге "Пешачке зоне
поступак јавне
градским језгрима"
2016
2016
2016
набавке мале

По годинама:

вредности

2016-227.270
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.5

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

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.
Штампање
књиге "Како очувати
272.727
и користити
300.000
4234
3
4
6
272.727
поступак јавне
културно наслеђе-Векови Бача"
2016
2016
2016
набавке мале

По годинама:

вредности

2016-272.727
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.6

Остале напомене:
Штампање књиге "Умеће конзервације"

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;
Штампање
књиге "Умеће конзервације"
181.818
200.000
4234
3
4
6
181.818
поступак јавне
2016
2016
2016
набавке
мале
По годинама:
2016-181.818

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 20.09.2016

вредности

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;
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1.2.7

Штампање паноа

Штампање
паноа
227.270

227.270

250.000

4234

По годинама:
2016-227.270
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.8

Остале напомене:
Штампање књиге "Хртковци-Римски"

Остале напомене:

3
2016

3
2016

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 сарадњамешовите 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;
Штампање
књиге "Хртковци-Римски"
109.090
120.000
4234
9
10
11
109.090
поступак јавне
2016
2016
2016
набавке
мале
По годинама:

вредности

2016-109.090
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

поступак јавне
набавке мале
вредности

-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;

Измена број: 1; усвојена: 13.07.2016; план: годишњ и 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“.,

1.2.9

Текуће одржавање

Текуће
200.000одржавање

По годинама:
2016-200.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

200.000

240.000

4251

поступак јавне
набавке мале
вредности

10
2016

10
2016

-Набавка се спроводи ради одржавања објеката и исказаних потреба за настале хаварије и потребе рдовног одржавања објеката управне зграде
Завода, Радионица у Београдској капији и дворишту Завода.
-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-XV/2016;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради одржавања објеката и исказаних потреба за настале хаварије и потребе рдовног одржавања објеката управне зграде Завода, Радионица у
Београдској капији и дворишту Завода.

радови

Датум штампе: 20.09.2016

12
2016

20.236.667
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1.3.1

Конзерваторско грађевински радови на
капели Николић у Ср.Карловцима

ОРН:
45000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.3.2

Остале напомене:
Санација, конзервација и заштита зиданих
структура фортификационе куле Врдник

ОРН:
45000000
Напомена:

Конзерваторско
грађевински3.500.000
радови на
3.500.000
капели Николић у Ср.Карловцима

По годинама:

4.200.000

4242

отворени
поступак

3
2016

5
2016

9
2016

2016-1.916.667
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;
Санација,
4.166.667
зиданих
5.000.000
4242
5
7
9
4.166.667 конзервација и заштита
отворени
структура фортификационе куле Врдник
2016
2016
2016
поступак

По годинама:
2016-4.166.667

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

Разлог и оправданост набавке:

1.3.3

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.
Начин утврђивања процењене вредности:
-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.
Остале напомене:
интерни број поступка: 01-25-II/2016;
Радови на објектима Покрајинског завода у Радови
на објектима Покрајинског
1.250.000
завода у
1.500.000
4251
4
6
11
1.250.000
отворени
Петроварадину
Петроварадину
2016
2016
2016
поступак

По годинама:
2016-1.250.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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;
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1.3.4

Радови на интервентној заштити Дворца у
Беочину

ОРН:

Радови
на интервентној заштити
550.000
Дворца у
5.500.000
Беочину

6.600.000

4242

По годинама:

отворени
поступак

8
2016

9
2016

11
2016

2016-5.500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

-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;

Измена број: 1; усвојена: 13.07.2016; план: годишњ и 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,

1.3.5

Радови на санацији СПЦ Светог оца
Николаја у Боки

Радови
на санацији СПЦ Светог
4.500.000
оца
4.500.000
Николаја у Боки

5.400.000

4242

По годинама:

отворени
поступак

8
2016

9
2016

11
2016

2016-4.500.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

-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;

Измена број: 1; усвојена: 13.07.2016; план: годишњ и 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“.,

1.3.6

Сликарско декоратерски радови у СПЦ Бачка Сликарско
1.320.000
у СПЦ Бачка
1.320.000 декоратерски радови
Паланка
Паланка

По годинама:

1.584.000

4242

поступак јавне
набавке мале
вредности

10
2016

11
2016

12
2016

2016-1.320.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом и предвиђених обавеза преузетих Уговором са СПЦ Бачка Паланка
-Процена количина је извршена на основу анализе 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-XIV/2016;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом и предвиђених обавеза преузетих Уговором са СПЦ Бачка Паланка

Датум штампе: 20.09.2016
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Набавке на које се Закон не примењује
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Основ за
изузеће

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

11.699.254

Укупно
2016
2017

11.669.254
30.000
2.362.991
2.362.991

добра
2.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Куповина потрошног материјала

Куповина
416.667
416.667 потрошног материјала

По годинама:

500.000

426911

39.2. ЗЈН-2012

2
2016

2
2016

12
2016

2016-416.667
Напомена:

2.1.2

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
Разлог и оправданост набавке:
Набавка се спроводи ради увећаног обима посла, нових уговора и међународних уговора
Начин утврђивања процењене вредности:
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 01-19/17-2015.
Остале напомене:
интерни број поступка: 01-16-I/2016; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Куповина потрошног материјала за хигијену, Куповина
416.667
за хигијену,
500.000
426911
2
2
12
416.667 потрошног материјала
39.2. ЗЈН-2012
и хемијских сретстава за одржавање
и хемијских сретстава за одржавање
2016
2016
2016
канцеларија, радионице и депоа
канцеларија, радионице и депоа

По годинама:
2016-416.667
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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 увећаног обима посла, редовног одржавања радних просторија и закупљених просторија на теренима.
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 01-19/18-2015.
интерни број поступка: 01-16-I/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
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2.1.3

Куповина канцеларијског материјала

Куповина
416.667
416.667 канцеларијског материјала

По годинама:

500.000

426111

39.2. ЗЈН-2012

2
2016

3
2016

12
2016

2016-416.667
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.4

Куповина ХТЗ опреме за раднике

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 увећаног обима посла, нових уговора и међународних уговора
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 01-19/18-2015.
интерни број поступка: 01-16-III/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Куповина
416.660
500.000
426111
5
6
8
416.660 ХТЗ опреме за раднике
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-416.660

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.5

Куповина софтверске опреме

ОРН:
48000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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 увећаног обима посла, редовног одржавања ХТз опреме за раднике и допуне опреме по измњеном закону о
безбедности и заштити на раду, у просторијама и на теренима.
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 01-19/29-2015.
интерни број поступка: 01-16-XXI/2016; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Куповина
400.000
5122
3
4
4
363.000 софтверске опреме363.000
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-363.000
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,којима се мора радити са легалном софтверском опремом.
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 01-19/30-2015.
интерни број поступка: 01-16-XXIII/2016; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
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2.1.6

Израда и набавка музејске опреме и
намештаја за Фрањевачки самостан у Бачу

Израда
333.330
и
333.330и набавка музејске опреме
намештаја за Фрањевачки самостан у Бачу

400.000

5122

39.2.

По годинама:

4
2016

4
2016

7
2016

2016-333.330
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

услуге
2.2.1

Правна помоћ

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 реализације преузетих обавеза из Уговора за финансирање рехабилитације Фрањевачког самостана у Бачу који су
потписали Р. Србија и Европска унија. Ради се о средствима националног суфинанисирања у циљу проширења верске намене овог комплекса са
музејско-едукативним садржајима. Планирана средства се користе за набавку намештаја за будућу музејску намену, у складу са пројектом
ентеријера. Процена количина је извршена на основу анализе пројекта.
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 01-19/36-2015
интерни број поступка: 01-16-XXVI/2016; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
9.336.263
9.336.263
Правна
120.000помоћ

По годинама:

120.000

160.000

423539

39.2. ЗЈН-2012

2
2016

2
2016

12
2016

2016-120.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.2

Одржавање сајта са свим радњама
постављања и скидања података

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
Ради увећаног обима посла, због нових говора и међународних уговора мора се ангажовати стручна помоћ из области ЈН ради испуњења обавеза
и рокова.
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 01-19/19-2015.
интерни број поступка: 01-16-V/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Одржавање
сајта са свим радњама
150.000
180.000
423212
1
1
12
150.000
39.2. ЗЈН-2012
постављања и скидања података
2016
2016
2016

По годинама:
2016-150.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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: редовног одржавања сајта Завода, постављања, измена и скидања текстова, цртежа, фотографија, свих достављених
прилога за јавне набавке и других прилога, ажурно у строго дефинисаном року на српском (ћирилица и латиница) и енглеском језику
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 01-19/20-2015.
интерни број поступка: 01-16-V/2016; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;

Страна 10 од 20

2.2.3

Превођење текстова са енглеског на српски Превођење
текстова са енглеског
300.000
на српски
300.000
и са српског на енглески језик
и са српског на енглески језик

По годинама:

360.000

423111

39.2. ЗЈН-2012

1
2016

1
2016

12
2016

2016-300.000
Напомена:

2.2.4

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
Разлог и оправданост набавке:
Ангажовање преводиоца за потребе Завода. Завод нема у систематизацији радна места преводилаца , а преузете обавезе Међународних уговора
и издавачка делатност не могу се испунити без стручњака из те области
Начин утврђивања процењене вредности:
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 01-19/21-2015.
Остале напомене:
интерни број поступка: 01-16-VI/2016; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Превођење текстова са мађарског на српски Превођење
текстова са мађарског
100.000на српски
120.000
423111
1
1
12
100.000
39.2. ЗЈН-2012
и српског на мађарски језик
и српског на мађарски језик
2016
2016
2016

По годинама:
2016-100.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.5

Превођење текстова са немачког на српски
и са српског на немачки језик

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
Ангажовање преводиоца за потребе Завода. Завод нема у систематизацији радна места преводилаца , а преузете обавезе Међународних уговора
и издавачка делатност не могу се испунити без стручњака из те области
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 01-19/21-2015.
интерни број поступка: 01-16-VII/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 650.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Превођење
текстова са немачког
100.000
на српски
120.000
423111
3
3
12
100.000
39.2. ЗЈН-2012
и са српског на немачки језик
2016
2016
2016

По годинама:
2016-100.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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
Ангажовање преводиоца за потребе Завода. Завод нема у систематизацији радна места преводилаца , а преузете обавезе Међународних уговора
и издавачка делатност не могу се испунити без стручњака из те области
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 01-19/22-2015.
интерни број поступка: 01-16-X/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
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2.2.6

Трошкови платног промета

Трошкови
400.000 платног промета 400.000

По годинама:

420.000

421111

39.2. ЗЈН-2012

1
2016

1
2016

12
2016

2016-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.7

Трошкови банкарских услуга

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
Послови који су постојећом систематизацијом предвиђени, а неопходни су ради извршења послова предвиђених Законом…
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe године, као и увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и процену
пораста цена на тржишту
интерни број поступка: 01-16-VIII/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Трошкови
297.000
421112
1
1
12
270.000 банкарских услуга 270.000
39.2. ЗЈН-2012
2016
2016
2016
По годинама:
2016-270.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.8

Трошкови за електричну енергију

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
Послови који су постојећом систематизацијом предвиђени, а неопходни су ради извршења послова предвиђених Законом…
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe године, као и увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и процену
пораста цена на тржишту
интерни број поступка: 01-16-XIII/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Трошкови
700.000
770.000
421211
1
1
12
700.000 за електричну енергију
7.1.1) ЗЈН-2012
2016
2016
2016
По годинама:
2016-700.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.9

Трошкови грејања природним гасом

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 спровпди ради потребе функционисања завода
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
интерни број поступка: 01-16-X /2016; Образложење основаности: Набавка је према Закону о енергетици, члан 206.став 3. дефинисала јеЗвод као
малог потрошача јер број запослених мањи је од 50;
Трошкови
гасом
880.000
421221
1
1
12
800.000 грејања природним80.000
7.1.1) ЗЈН-2012
2016
2016
2016
По годинама:
2016-800.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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
Послови који су постојећом систематизацијом предвиђени, а неопходни су ради извршења послова предвиђених 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
интерни број поступка: 01-16-X/2016; Образложење основаности: Набавка је Закон о енергетици Члан 206.став 3. Дефинисала да смо као мали
потрошачи јер број запослених мањи је од 50;
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2.2.10

Телефон,телефакс,телекс

Телефон,телефакс,телекс
300.000

По годинама:

300.000

330.000

421411

39.2. ЗЈН-2012

1
2016

1
2016

12
2016

2016-300.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.11

Услуге мобилног телефона

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
Послови који су постојећом систематизацијом предвиђени, а неопходни су ради извршења послова предвиђених Законом и производе трошкове
телекомуникације
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
интерни број поступка: 01-16-XII/2016; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Услуге
110.000
421414
1
1
12
100.000мобилног телефона 100.000
39.2. ЗЈН-2012
2016
2016
2016
По годинама:
2016-100.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.12

Услуге поште и доставе

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
Послови који су постојећом систематизацијом предвиђени, а неопходни су ради извршења послова предвиђених Законом, корисници мобилног
телефона су само 3 броја .
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
интерни број поступка: 01-16-XIII/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Услуге
400.000
440.000
421421
1
1
12
400.000поште и доставе
39.2. ЗЈН-2012
2016
2016
2016
По годинама:
2016-400.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.13

Накнаде за регистрације аутомобила

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
Послови који су постојећом систематизацијом предвиђени, а неопходни су ради извршења послова предвиђених 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
интерни број поступка: 01-16-XIV/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Накнаде
500.000
550.000
482131
1
1
12
500.000 за регистрације аутомобила
7.1.1) ЗЈН-2012
2016
2016
2016
По годинама:
2016-500.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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
Законска обавеза је да се региструју возила за сваку годину
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене МУП-а за ту делатност,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту
интерни број поступка: 01-16-XV2016; Образложење основаности: Набавка се спроводи по члану 7. став 1. тачка 1, јер је МУП једини надлежан за
регистрацију као државни орган и носилац искључивог права за обављање делатности регистрације возила;
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2.2.14

Осигурање

Осигурање
500.000

По годинама:

500.000

600.000

4215

39.2. ЗЈН-2012

2
2016

2
2016

3
2017

2016-500.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.15

Услуге лекторисања текстова, коректуре
текстова

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
Законска обавеза је да се приликом регистрације возила мора осигурати возило за сваку годину, као и редовно осигурање радника
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 01-19/24-2015
интерни број поступка: 01-16-XVI/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Услуге
500.000
коректуре
500.000
4235
3
3
12
500.000лекторисања текстова,
39.2. ЗЈН-2012
текстова
2016
2016
2016

По годинама:
2016-500.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.16

Техничка припрема за штампање
публикација

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
Ангажовање лектора за потребе Завода. Завод нема у систематизацији радна места лектора , а преузете обавезе Међународних уговора и
издавачка делатност не могу се испунити без стручњака из те области
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 01-19/25-2015.
интерни број поступка: 01-16-XVII/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
Техничка
250.000
300.000
4234
3
3
12
500.000 припрема за штампање
39.2. ЗЈН-2012
публикација
2016
2016
2016
250.000
300.000
4234

По годинама:
2016-500.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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
Ангажовање стручњака за потребе Завода. Завод нема у систематизацији радна места за ту област , а преузете обавезе међународних пројеката и
пројеката у издавачкој делатности не могу се испунити без стручњака из те области
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 01-19/26-2015.
интерни број поступка: 01-16-XVIII/2015; Образложење основаности: Набавка је вредности мања од 500.000 динара и нема сродних набавки у
планској 2016 години, стога не подлеже примени ЗЈН;
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2.2.17

Изнајмљивање стамбеног простора

Изнајмљивање
стамбеног простора
400.000
500.000
100.000
По годинама:

480.000

4249

120.000

4249

39.2. ЗЈН-2012

3
2016

3
2016

12
2016

2016-500.000
Напомена:

2.2.18

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
Разлог и оправданост набавке:
Набавка се спроводи да би радници Завода, који обављају делатност на терену, имали смештај и не би путовали свакодневно, као и ради
смештаја материјала и обраде археолошких налаза у близини Завода.
Начин утврђивања процењене вредности:
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 01-19/27-2015.
Остале напомене:
интерни број поступка: 01-16-XIX/2015; Образложење основаности: -Набавка се мења вредност набавке и набавка ће бити спроведена по поступку
„без примене Закона о ЈН“ , на основу измене Закона о ЈН по члану 39. став 2. („Службени гласник РС“бр. 68/2015);
Услуге сервисирање и одржавање рачунара Услуге
400.000
рачунара
480.000
4252
2
3
12
400.000сервисирање и одржавање
39.2. ЗЈН-2012
и опреме
и опреме
2016
2016
2016
1. Сервисирање и одржавање рачунара и
1. Сервисирање и одржавање рачунара и
опреме и одржавање софтвера
опреме и одржавање софтвера

По годинама:
2016-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.19

Услуге ангажовања "лица за безбедност и
здравље на раду"

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 и предвиђених обавеза ради којих је Завод и основан .Процена количина је
извршена на основу анализе пројеката.
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 01-19/28-2015.
интерни број поступка: 01-16-XX/2016; Образложење основаности: -Набавка се мења вредност набавке и набавка ће бити спроведена по поступку
„без примене Закона о ЈН“ , на основу измене Закона о ЈН по члану 39. став 2. („Службени гласник РС“бр. 68/2015);
Услуге ангажовања "лица за
180.000
безбедност и
216.000
423599
6
6
3
180.000
39.2. ЗЈН-2012
здравље на раду"
2016
2016
2017

По годинама:
2016-150.000
2017-30.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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 законом предвиђених обавеза и налога инспекције, за обавезе ангажовања "лица за безбедност и здравље на раду".
Завод нема стаално запосленог са траженим квалификацијама". Завод нема стаално запосленог са траженим квалификацијама
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 01-19/29-2015.
интерни број поступка: 01-16-XX/2016; Образложење основаности: Набавка се мења вредност набавке и набавка ће бити спроведена по поступку
„без примене Закона о ЈН“ , на основу измене Закона о ЈН по члану 39. став 2. („Службени гласник РС“бр. 68/2015);
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2.2.20

Медецинске услуге, систематски преглед
радника

Медецинске
услуге, систематски
416.660
преглед
416.660
радника

По годинама:

500.000

4243

39.2.

5
2016

5
2016

6
2016

2016-416.660
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.21

Ремонт , столарских машина

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 законом предвиђених обавеза и налога инспекције, за обавезан систематски преглед
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 01-19/30-2015.
интерни број поступка: 01-16-XXII/2016; Образложење основаности: Набавка се мења вредност набавке и набавка ће бити спроведена по поступку
„без примене Закона о ЈН“ , на основу измене Закона о ЈН по члану 39. став 2. („Службени гласник РС“бр. 68/2015);
Ремонт
350.000
4252
6
6
7
291.670, столарских машина291.670
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-291.670

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.22

Израда елабората за дифузни музеј

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 редовног ремонта столарских машина и по обавезама које захтевају прописи заштите на раду
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 01-19/32-2015.
интерни број поступка: 01-16-XXIV/2016; Образложење основаности: Набавка се мења вредност набавке и набавка ће бити спроведена по поступку
„без примене Закона о ЈН“ , на основу измене Закона о ЈН по члану 39. став 2. („Службени гласник РС“бр. 68/2015);
Израда
105.000
музеј
126.000
4249
5
5
7
105.000елабората за дифузни
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-105.000

Напомена:

2.2.23

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
Разлог и оправданост набавке:
Набавка се спроводи ради реализације преузетих обавеза.
Начин утврђивања процењене вредности:
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 01-19/34-2015.
Остале напомене:
интерни број поступка: 01-16-XXV/2016; Образложење основаности: Набавка се мења вредност набавке и набавка ће бити спроведена по поступку
„без примене Закона о ЈН“ , на основу измене Закона о ЈН по члану 39. став 2. („Службени гласник РС“бр. 68/2015);
Oбрада етнографског материјала у циљу
Oбрада
276.333
у циљу
303.900
4235
4
4
6
276.333 етнографског материјала
39.2.
одабира изложбених експоната и оних који ће одабира изложбених експоната и оних који ће
2016
2016
2016
се чувати у депоу
се чувати у депоу

По годинама:
2016-276.333
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 20.09.2016

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 и предвиђених обавеза ради чега је Завод и основан .
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 01-19/37-2015.
Образложење основаности: Набавка се мења вредност набавке и набавка ће бити спроведена по поступку „без примене Закона о ЈН“ , на основу
измене Закона о ЈН по члану 39. став 2. („Службени гласник РС“бр. 68/2015);
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2.2.24

Одржавање програмом за обрачун зарада и
подршка у раду на програму за обрачун
зарада.

Одржавање
програмом за обрачун
80.000зарада и
80.000
подршка у раду на програму за обрачун
зарада.

10.000

4232

39.2.

7
2016

7
2016

12
2016

По годинама:
2016-80.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради активности прописаних законом и предвиђених обавеза финансијског пословања, Покрајинског завода за заштиту
споменика културе. Програм који је набавком добара за набавку -„ Права коришћења програма за обрачун зарада“, Покрајинског завода за
заштиту споменика културе, Петроварадин за набавку-која не подлеже обавезној примени закона о ЈН, ред.бр. набавке у плану ЈН 2.2.24/2015,
имао је уговорене обавезе до 04.06.2016.године, ради даљег финансијског пословања мора се уговорити услуга порграмера .
-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
интерни број поступка: 01-16-XXXI/2016; Образложење основаности: Процењена вредност за 2016. годину усклађена је са средствима која су
предвиђена за ту намену, предвиђених Одлуком директора о расподели сопствених средстава, и мања је од 500.000,00 динара на ниоу фискалне
2016.године сродних набавки;

Измена број: 1; усвојена: 13.07.2016; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши на основу:
- на основу одлуке директора из сопствених средсдстава за набавке које не подлежу обавезној примени закона о ЈН

2.2.25

Геодетско снимање

Геодетско
снимање
80.000

80.000

96.000

4249

39.2.

По годинама:

9
2016

9
2016

11
2016

2016-80.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом и предвиђених обавеза преузетих Уговором са СО Нови Бечеј
Процена количина је извршена на основу анализе 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: 01-16-XXXII/2016; Образложење основаности: набавке чија процењена вредност није већа од 500.000,00 динара без пдв-а,
не примењују се одредбе закона о ЈН;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом и предвиђених обавеза преузетих Уговором са СО Нови Бечеј

2.2.26

Испитивање опеке

Испитивање
опеке
125.000

125.000

150.000

4249

39.2.

По годинама:

9
2016

9
2016

11
2016

2016-125.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом и предвиђених обавеза преузетих Уговором са СО Нови Бечеј
-Процена количина је извршена на основу анализе 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: 01-16-XXXIII/2016; Образложење основаности: набавка чијапроцењена вредност није већа од 500.000,00 динара без пдв-а,
а ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу нија већа од 500.000,00 динара без пдв-а;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом и предвиђених обавеза преузетих Уговором са СО Нови Бечеј

Датум штампе: 20.09.2016
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2.2.27

Израда пројекта дренажног система

Израда
208.300
208.300пројекта дренажног система

250.000

4249

39.2.

По годинама:

9
2016

9
2016

11
2016

2016-208.300
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по Решењу о
преносу средстава из буџета АП Војводине за 2016.годину –раздео 06.01, функционална класификација 820-Услуге културе, извор финансирања
07 07 –трансфери од других нивоа власти- средства из буџета Републике Србије, програма 1202-Заштита културног наслеђа, програмска
активност 1008- подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа број 451-79/2016-12 од 25. јула.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: 01-16-XXXIV/2016; Образложење основаности: - набавка чијапроцењена вредност није већа од 500.000,00 динара без
пдв-а, а ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу нија већа од 500.000,00 динара без пдв-а;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по Решењу о преносу средстава из буџета
АП Војводине за 2016.годину –раздео 06.01, функционална класификација 820-Услуге културе, извор финансирања 07 07 –трансфери од других нивоа власти- средства из буџета
Републике Србије, програма 1202-Заштита културног наслеђа, програмска активност 1008- подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа број 451-79/2016-12
од 25. јула.2016 године

2.2.28

Транспорт теретним возилом

Транспорт
350.000 теретним возилом350.000

420.000

42291

39.2.

По годинама:

9
2016

9
2016

12
2016

2016-350.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по Решењу о
преносу средстава из буџета АП Војводине за 2016.годину –раздео 06.01, функционална класификација 820-Услуге културе, извор финансирања
07 07 –трансфери од других нивоа власти- средства из буџета Републике Србије, програма 1202-Заштита културног наслеђа, програмска
активност 1008- подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа број 451-79/2016-12 од 25. јула.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: 01-16-XXXV/2016; Образложење основаности: набавка чијапроцењена вредност није већа од 500.000,00 динара без пдв-а,
а ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу нија већа од 500.000,00 динара без пдв-а;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по Решењу о преносу средстава из буџета
АП Војводине за 2016.годину –раздео 06.01, функционална класификација 820-Услуге културе, извор финансирања 07 07 –трансфери од других нивоа власти- средства из буџета
Републике Србије, програма 1202-Заштита културног наслеђа, програмска активност 1008- подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа број 451-79/2016-12
од 25. јула.2016 године

2.2.29

Пројекат конструкције

Пројекат
50.000 конструкције

По годинама:

50.000

60.000

4249

39.2.

9
2016

9
2016

11
2016

2016-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по Решењу о
преносу средстава из буџета АП Војводине за 2016.годину –раздео 06.01, функционална класификација 820-Услуге културе, извор финансирања
07 07 –трансфери од других нивоа власти- средства из буџета Републике Србије, програма 1202-Заштита културног наслеђа, програмска
активност 1008- подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа број 451-79/2016-12 од 25. јула.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: 01-16-XXXVI/2016; Образложење основаности: - набавка чијапроцењена вредност није већа од 500.000,00 динара без
пдв-а, а ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу нија већа од 500.000,00 динара без пдв-а;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: -Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по Решењу о преносу средстава из буџета
АП Војводине за 2016.годину –раздео 06.01, функционална класификација 820-Услуге културе, извор финансирања 07 07 –трансфери од других нивоа власти- средства из буџета
Републике Србије, програма 1202-Заштита културног наслеђа, програмска активност 1008- подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа број 451-79/2016-12
од 25. јула.2016 године
Датум штампе: 20.09.2016
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2.2.30

Пројекат хидротехничке инсталације

Пројекат
58.300
58.300 хидротехничке инсталације

70.000

4249

39.2.

По годинама:

9
2016

9
2016

11
2016

2016-58.300
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по Решењу о
преносу средстава из буџета АП Војводине за 2016.годину –раздео 06.01, функционална класификација 820-Услуге културе, извор финансирања
07 07 –трансфери од других нивоа власти- средства из буџета Републике Србије, програма 1202-Заштита културног наслеђа, програмска
активност 1008- подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа број 451-79/2016-12 од 25. јула.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: 01-16-XXXVII/2016; Образложење основаности: - набавка чијапроцењена вредност није већа од 500.000,00 динара без
пдв-а, а ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу нија већа од 500.000,00 динара без пдв-а;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: -Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по Решењу о преносу средстава из буџета
АП Војводине за 2016.годину –раздео 06.01, функционална класификација 820-Услуге културе, извор финансирања 07 07 –трансфери од других нивоа власти- средства из буџета
Републике Србије, програма 1202-Заштита културног наслеђа, програмска активност 1008- подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа број 451-79/2016-12
од 25. јула.2016 године

2.2.31

Геофизичка снимања, применом Георадара

Геофизичка
снимања, применом
400.000
Георадара
400.000

480.000

4249

39.2.

По годинама:

9
2016

9
2016

12
2016

2016-400.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по РЕШЕЊУ о
додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области истраживања, заштите и коришћења археолошког наслеђа–по
расписаном јавном конкурсу Министарства културе за финансирање и суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији
у 2016. години од 24. фебруара 2016. године број 401-01-142/2016-02 од 9. мај 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: 01-16-XXXVIII/2016; Образложење основаности: - набавка чијапроцењена вредност није већа од 500.000,00 динара без пдв
-а, а ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу нија већа од 500.000,00 динара без пдв-а;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: -Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката „по РЕШЕЊУ о додели средстава за
финансирање и суфинансирање пројеката у области истраживања, заштите и коришћења археолошког наслеђа–по расписаном јавном конкурсу Министарства културе за финансирање и
суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2016. години од 24. фебруара 2016. године број 401-01-142/2016-02 од 9. мај 2016. године

2.2.32

Сервис лабораторијске и оптичке опреме , Сервис
75.000 опреме ,
75.000 лабораторијске и оптичке

90.000

По годинама:

4249

39.2.

9
2016

9
2016

12
2016

2016-75.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

-Набавка се спроводи ради редовног одржавања уређаја и исказаних потреба за сервисом, Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информосања
-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: 01-16-XXXIX/2016; Образложење основаности:
- набавка чијапроцењена вредност није већа од 500.000,00 динара без пдв-а, а ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на
годишњем нивоу нија већа од 500.000,00 динара без пдв-а;

Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се спроводи ради редовног одржавања уређаја и исказаних потреба за сервисом, Покрајинског секретаријата за културу и јавно информосања

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Датум штампе: 20.09.2016
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Измена број: 1; усвојена: 13.07.2016; план: годишњ и 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:
Предлог измене број: 2; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016
На основу решењем предвиђених Уговором за суфинансирање пројеката по РЕШЕЊУ о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области истраживања, заштите и
коришћења археолошког наслеђа–по расписаном јавном конкурсу Министарства културе за финансирање и суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2016. години
од 24. фебруара 2016. године број 401-01-142/2016-02 од 9. мај 2016. године
-на оснпву Уговора за суфинансирање пројеката пројеката „по Решењу о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2016.годину –раздео 06.01, функционална класификација 820-Услуге
културе, извор финансирања 07 00 –трансфери од других нивоа власти- средства из буџета Републике Србије, програма 1202-Заштита културног наслеђа, програмска активност 1008- подршка раду
установа у области заштите и очувања културног наслеђа број 451-79/2016-12 од 25. јула.2016 године“.,
-на основу одлуке директора из сопствених средсдстава за набавке -које не подлежу обавезној примени закона о ЈН
Измена број: 2; усвојена: 20.09.2016; план: годишњ и план набавки за 2016 годину од 08.02.2016

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Зоран Вапа

Одговорно лице:
_______________________________
Зоран Вапа

Датум штампе: 20.09.2016
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