
План набавки за 2016. годину 
Градски музеј Бечеј

Обухвата: Датум усвајања:

годишњи план набавки за 2016. 
годину

13.08.2016

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

1.141.667

са ПДВ-ом

2016 1.141.667

услуге 1.141.667

1.2.1 8
2016

8
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором  за  суфинансирање пројеката  Министарства 
културе и информисања-„Решење o додели  средтава Министарства културе и информисања број 401-01-149/2016-02  од 09.05.2016 године и 
решењем о преносу средстава број 401-01-1842/2016-02  од 10.06.2016 године-„Израда пројектне документације за санацију, адаптацију и доградњу
 главне зграде музеја у Бечеју“
-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: 125-1-I/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда пројекта санације, адаптације  и 
доградње постојећег објекта, претварање 
таванског  у пословни простор и изградња  у 
дворишту са свим фазама пројеката

1.141.667

По годинама: 
2016-1.141.667

Израда пројекта санације, адаптације  и 
доградње постојећег објекта, претварање 
таванског  у пословни простор и изградња  у 
дворишту са свим фазама пројеката

4231.141.667 1.370.000
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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

721.666

са ПДВ-ом

2016 721.666

услуге 721.666услуге 721.666

2.2.1 8
2016

8
2016

39.2. 9
2016

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором  за  суфинансирање пројеката  Министарства 
културе и информисања-„Решење o додели  средтава Министарства културе и информисања број 401-01-149/2016-02  од 09.05.2016 године и 
решењем о преносу средстава број 401-01-1842/2016-02  од 10.06.2016 године-„Израда пројектне документације за санацију, адаптацију и доградњу
 главне зграде музеја у Бечеју“
-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: 125-2-I/2016; Образложење основаности: Набавка се спроводи  по члану 39. став 2 јерна нивоу године нема сродних 
набавки; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Геомеханичко испитивање тла  и израда 
елабората
208.333

По годинама: 
2016-208.333

Геомеханичко испитивање тла  и израда 
елабората

423208.333 250.000

2.2.2 8
2016

8
2016

39.2. 9
2016

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором  за  суфинансирање пројеката  Министарства 
културе и информисања-„Решење o додели  средтава Министарства културе и информисања број 401-01-149/2016-02  од 09.05.2016 године и 
решењем о преносу средстава број 401-01-1842/2016-02  од 10.06.2016 године-„Израда пројектне документације за санацију, адаптацију и доградњу
 главне зграде музеја у Бечеју“
-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: 125-2-II/2016; Образложење основаности: нема сродних набавки на нивоу фискалне 2016. године; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Техничко снимање постојећег стања 
комплекса и израда техничке документације 
постојећег стања комплекса

280.000

По годинама: 
2016-280.000

Техничко снимање постојећег стања 
комплекса и израда техничке документације 
постојећег стања комплекса

423280.000 336.000

2.2.3 8
2016

8
2016

39.2. 9
2016

Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором  за  суфинансирање пројеката  Министарства културе
 и информисања-„Решење o додели  средтава Министарства културе и информисања број 401-01-149/2016-02  од 09.05.2016 године и решењем о 
преносу средстава број 401-01-1842/2016-02  од 10.06.2016 године-„Израда пројектне документације за санацију, адаптацију и доградњу главне 
зграде музеја у Бечеју“  и изјаве о безбеђењу средстава  број IV 03-401-205/2016 од 24.03.2016.године,  СО Бечеј да суфинансира пројекат.
-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: 125-2-III/2016; Образложење основаности: нема сродних набавки на нивоу фискалне 2016. године; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда елабората енергетске ефикасности100.000

По годинама: 
2016-100.000

Израда елабората енергетске ефикасности 423100.000 120.000
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Место и датум:

М.П.

Душан Иветић

Овлашћено лице:

Душан Иветић

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.4 8
2016

8
2016

39.2. 9
2016

-Набавка се спроводи ради повећаних активности прописаних законом, предвиђених Уговором  за  суфинансирање пројеката  Министарства 
културе и информисања-„Решење o додели  средтава Министарства културе и информисања број 401-01-149/2016-02  од 09.05.2016 године и 
решењем о преносу средстава број 401-01-1842/2016-02  од 10.06.2016 године-„Израда пројектне документације за санацију, адаптацију и доградњу
 главне зграде музеја у Бечеју“  и изјаве о безбеђењу средстава  број IV 03-401-205/2016 од 24.03.2016.године,  СО Бечеј да суфинансира пројекат.

-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: 125-2-IV/2016; Образложење основаности:  нема сродних набавки на нивоу фискалне 2016. године; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда елабората противпожарне заштите и 
 пројеката противпожарне заштите
133.333

По годинама: 
2016-133.333

Израда елабората противпожарне заштите и 
 пројеката противпожарне заштите

423133.333 160.000
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