
План јавних набавки за 2017. годину 
Градска управа за културу, спорт и омладину

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2017. годину 23.01.2017

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

9,863,533

са ПДВ-ом

2017 8,237,084

2018 1,626,449

услуге 9,863,533

1.2.1 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

У складу са планом и програмом пословања Управе планирано је организовање разних манифестација на територији Града и с тим у вези 
неопходно је изнајмити бину и пратећу опрему.
На основу планираног броја манифестација током године и кретања цена закупа бине и опреме на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Закуп бине и пратеће опреме2,947,333

По годинама: 
2017-2,947,333

Закуп бине и пратеће опреме 4249112,947,333 3,536,800

1.2.2 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Обезбеђење услова за развој спорта, културе, односно реализацију спортских и културних активности, такмичења и манифестација.
Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњег обима и тржишних цена превозника.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале опште услуге - превоз2,916,667

По годинама: 
2017-2,916,667

Остале опште услуге - превоз

ОРН:
60130000    

4239112,916,667 3,500,000

1.2.3 10
2017

11
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Постављање клизалишта на градском тргу у оквиру новогодишњег програма "Магични трг".
На основу уговора из претходне године увећан за очекивани раст цена и евентуалне измене у захтевима наручиоца.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Постављање клизалишта1,250,000

По годинама: 
2017-116,667

2018-1,133,333

Постављање клизалишта

ОРН:
45223800    

424231116,667 140,000

1.2.4 6
2017

8
2017

отворени 
поступак

8
2018

Осигурање зграда, имовине и запослених од свих евентуалних штета.
Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњег обима и тржишних цена осигуравајућих кућа.

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: заједно са другим наручиоцем; набавку спроводи: Градска управа за буџет и финансије; образложење централизоване 
набавке: Ефикасност у спровођењу поступка; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање зграда, имовине и запослених800,000

По годинама: 
2017-306,884

2018-493,116

Осигурање зграда, имовине и запослених

ОРН:
66510000    

421511362,251 362,251
421521110,244 110,244

42152230,658 30,658
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1.2.5 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

Неопходност израде аката, правилника, планова, програма обуке из безбедности и здрављу на раду запослених у установама културе, спорта и 
омладине, као и против-пожарне заштите.
Процењена вредност је утврђена на основу обима акта која треба да буду израђена и кретања тржишних цена услуга.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда аката и обука лица о безбедности и 
здрављу на раду и противпожарној заштити
1,250,000

По годинама: 
2017-1,250,000

Израда аката и обука лица о безбедности и 
здрављу на раду и противпожарној заштити

ОРН:
71317200    

4249111,250,000 1,500,000

1.2.6 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Потребе информисања грађана о активностима градске управе кроз пропагандни материјал и градски билтен.
На основу прошлогодишњег обима и тржишних цена.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге штампања699,533
1. Штампање пропагандног материјала416,666

2. Услуге штампања билтена282,867

По годинама: 
2017-699,533

Услуге штампања
1. Штампање пропагандног материјала

2. Услуге штампања билтена

ОРН:
22100000    

423419-П1416,666 500,000
423411-П2282,867 339,440

Место и датум: М.П.

Илија Недић

Овлашћено лице:

нема

Одговорно лице:
_______________________________
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