
План набавки за 2017. годину 
МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ

Обухвата: Датум усвајања:

Финансијски план за 2017. 24.01.2017
Измена број: 1 25.04.2017
Измена број: 2 06.07.2017

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

3,434,166

са ПДВ-ом

2017 3,434,167

радови 3,434,166

1.3.1 7
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

на основу одобреног пројекта Министарства културе и информисања
на основу техничке документације пројектаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: по одобреном пројекту Министарства културе

Санација крова породице Христић3,434,166

По годинама: 
2017-3,434,167

Санација крова породице Христић

ОРН:
45260000    

42511168,333 82,000
425112257,500 309,000

4251141,962,500 2,355,000
4251191,145,833 1,375,000
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

3,582,915

са ПДВ-ом

2014 8,333

2017 3,574,582

услуге 3,582,915услуге 3,582,915

2.2.1 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге за одржавање софтвера8,333

По годинама: 
2017-8,333

услуге за одржавање софтвера

ОРН:
50000000    

4232128,333 10,000

2.2.2 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге одржавања рачунара60,000

По годинама: 
2017-60,000

услуге одржавања рачунара

ОРН:
50000000    

42322160,000 72,000

2.2.3 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге образовања и усавршавања 
запослених
25,000

По годинама: 
2017-25,000

услуге образовања и усавршавања 
запослених

ОРН:
80400000    

42331125,000 30,000

2.2.4 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

котизација за семинар29,166

По годинама: 
2017-29,166

котизација за семинар

ОРН:
98390000    

42332129,166 35,000

Страна 2 од 9Датум штампе: 06.07.2017



2.2.5 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

издаци за стручне испите5,000

По годинама: 
2017-5,000

издаци за стручне испите

ОРН:
80000000    

4233915,000 6,000

2.2.6 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

услуге штампања публикације451,167

По годинама: 
2017-451,167

услуге штампања публикације

ОРН:
22000000    

423413241,667 290,000
423413209,500 251,400

2.2.7 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

остале услуге штампања197,166

По годинама: 
2017-197,166

остале услуге штампања

ОРН:
22000000    

42341958,333 70,000
423419138,833 166,600

2.2.8 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

остале правне услуге14,167

По годинама: 
2017-14,167

остале правне услуге

ОРН:
79100000    

42353914,167 17,000

2.2.9 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

хемијско чишћење8,333

По годинама: 
2017-8,333

хемијско чишћење

ОРН:
90600000    

4236128,333 10,000

2.2.10 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

угоститељске услуге91,667

По годинама: 
2017-91,667

угоститељске услуге

ОРН:
55300000    

42362145,833 55,000
42360058,333 70,000

42360012,500 -15,000
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2.2.11 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

репрезентација45,833

По годинама: 
2017-45,833

репрезентација

ОРН:
55000000    

42371133,333 40,000
4237008,333 10,000

4237114,667 5,000

2.2.12 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

остале опште услуге142,917

По годинама: 
2017-142,917

остале опште услуге

ОРН:
98390000    

42391137,500 45,000
42390025,000 30,000

42391180,417 96,500

2.2.13 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге образовања културе50,833

По годинама: 
2017-50,833

услуге образовања културе

ОРН:
92500000    

42422150,833 61,000

2.2.14 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

остале специјализоване услуге50,833

По годинама: 
2017-50,833

остале специјализоване услуге

ОРН:
98300000    

42491150,833 61,000

2.2.15 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

радови на крову208,333

По годинама: 
2017-208,333

радови на крову

ОРН:
50800000    

425114208,333 250,000

2.2.16 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

електро инсталације66,667

По годинама: 
2017-66,667

електро инсталације

ОРН:
50800000    

42511766,667 80,000
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2.2.17 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

остале услуге и материјал за поправку208,334

По годинама: 
2017-208,334

остале услуге и материјал за поправку

ОРН:
50700000    

425119166,667 200,000
42511941,667 50,000

2.2.18 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

остале поправке опреме за саобраћај25,000

По годинама: 
2017-25,000

остале поправке опреме за саобраћај

ОРН:
50100000    

42521925,000 30,000

2.2.19 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

текуће поправке опреме за образовање16,667

По годинама: 
2017-16,667

текуће поправке опреме за образовање

ОРН:
50800000    

42526116,667 20,000

2.2.20 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

поправка опреме за јавну безбедност45,000

По годинама: 
2017-45,000

поправка опреме за јавну безбедност

ОРН:
50600000    

42528145,000 54,000

2.2.21 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

музејски експонати240,000

По годинама: 
2017-240,000

музејски експонати

ОРН:
30000000    

515122240,000 240,000

2.2.22 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

услуге информисања43,333

По годинама: 
2017-43,333

услуге информисања

ОРН:
79340000    

42340043,333 52,000
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2.2.23 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

услуге за електричну енергију350,000

По годинама: 
2017-350,000

услуге за електричну енергију

ОРН:
09300000    

421211350,000 420,000
42121172,893 87,472

2.2.24 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

дрво12,500

По годинама: 
2017-12,500

дрво

ОРН:
03410000    

42122312,500 15,000
4212238,333 10,000

2.2.25 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

услуге водовода и канализације33,333

По годинама: 
2017-33,333

услуге водовода и канализације

ОРН:
90400000    

42131133,333 40,000
421311235 282

2.2.26 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

одвоз отпада43,333

По годинама: 
2017-43,333

одвоз отпада

ОРН:
90500000    

42132443,333 52,000
4213243,452 4,143

2.2.27 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

услуге чишћења75,000

По годинама: 
2017-75,000

услуге чишћења

ОРН:
90900000    

42132575,000 90,000
421325225,000 270,000
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2.2.28 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

телефон48,333

По годинама: 
2017-48,333

телефон

ОРН:
64200000    

42141148,333 58,000
4214112,903 3,484

2.2.29 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

интернет33,333

По годинама: 
2017-33,333

интернет

ОРН:
72400000    

42141233,333 40,000
4214123,114 3,737

2.2.30 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

услуге мобилног телефона15,000

По годинама: 
2017-15,000

услуге мобилног телефона

ОРН:
64200000    

42141415,000 18,000
4214141,233 1,480

2.2.31 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

пошта6,667

По годинама: 
2017-6,667

пошта

ОРН:
64100000    

4214216,667 8,000

2.2.32 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

осигурање зграде125,000

По годинама: 
2017-125,000

осигурање зграде

ОРН:
66510000    

421511133,333 160,000
425511-8,333 -10,000
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2.2.33 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

осигурање возила8,333

По годинама: 
2014-8,333

осигурање возила

ОРН:
66510000    

4215128,333 10,000

2.2.34 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

осигурање опреме12,500

По годинама: 
2017-12,500

осигурање опреме

ОРН:
66510000    

4215134,167 5,000
4215138,333 10,000

2.2.35 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

осигурање запослених25,000

По годинама: 
2017-25,000

осигурање запослених

ОРН:
66510000    

42152125,000 30,000

2.2.36 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора  из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: по ребалансу

остали непоменути трошкови19,167

По годинама: 
2017-19,167

остали непоменути трошкови

ОРН:
42191919,167 23,000
4219191,416 1,700

2.2.37 4
2017

4
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе споровђења поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: по ребалансу

пројектна документација391,667

По годинама: 
2017-391,667

пројектна документација 511451391,667 470,000
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Место и датум:

М.П.

Саша Јовановић

Овлашћено лице:

Саша Јовановић

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.38 7
2017

7
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
вредност је утврђена на основу цене из уговора из претходне три године
Образложење основаности: планирана средства су мања од закона прописане доње границе за спровођење поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

остале стручне услуге100,000

По годинама: 
2017-100,000

остале стручне услуге

ОРН:
423599100,000 120,000

2.2.39 7
2017

7
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
утврђена на основу цене из уговора из претходне три године
Образложење основаности: планирана су средства мања од закона прописане доње границе за спровођење јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

услуге превођења75,000

По годинама: 
2017-75,000

услуге превођења 42311175,000 90,000

2.2.40 7
2017

7
2017

39.2. 12
2017

набавка се спроводи ради омогућавања извршења редовних активности музеја
утврђена је на основу цене из уговора из претходне три године
Образложење основаности: планирана средствста су мања од закона прописане доње границе спровођења поступка јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

текуће поправке објеката175,000

По годинама: 
2017-175,000

текуће поправке објеката 425191175,000 210,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 25.04.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017.
измена по ребалансу

Измена број: 2; усвојена: 06.07.2017; план: Финансијски план за 2017. од 24.01.2017
Измена плана по ребалансу
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