
План набавки за 2019. годину 
Градска управа за образовање, културу и спорт

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2019. годину 
Градске управе за образовање, 
културу и спорт

28.1.2019

Техничка исправка број: 1 4.3.2019
Измена број: 2 5.4.2019
Измена број: 3 2.7.2019
Измена број: 4 3.7.2019
Измена број: 5 2.8.2019
Измена број: 6 17.10.2019

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

38.781.089

са ПДВ-ом

2019 21.831.501

2020 18.595.532

добра 2.083.333

1.1.1 7
2019

8
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2019

Позиција из плана 204/2
Изливање споменика Ћири Милекићу- јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена предметних добара
ЗЈН: 36.1.2); 

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

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 2.7.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање новог поступка у план ЈН за 2019. годину изливање споменика Ћири Милекићу

Изливање споменика Ћири Милекићу2.083.333

По годинама: 
2019-2.083.333

Изливање споменика Ћири Милекићу 5151242.083.333 2.500.000

услуге 35.031.089
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1.2.1 7
2019

8
2019

отворени 
поступак

7
2020

Извршење уговора у периоду од септембра 2019. до јула 2020. године
Набавка се спроводи ради обезбеђивања услова за уредан превоз ученика основних школа и испуњење обавеза локалне самоуправе из члана 
159. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања.
Вредност набавке одређује се на основу вредности из претходних уговора и праћења цена аутопревозника на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Услуге превоза ученика21.818.182

По годинама: 
2019-6.596.927

2020-15.221.255

Услуге превоза ученика

ОРН:
60100000    

4224116.596.927 7.256.620

1.2.2 2
2019

2
2019

отворени 
поступак

12
2019

Позиција из плана 210
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:
Напомена:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 4.3.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка исправка се односи на врсу поступка. Уместо јавна набавка мале вредности, треба да стоји отворени поступак.

Остале  опште услуге- превоз5.337.686

По годинама: 
2019-5.337.686

Остале  опште услуге- превоз

ОРН:
60130000    

4239115.337.686 5.871.455

1.2.3 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

Позиција 211
Постављање клизалишта на градском тргу у оквиру новогодишњег програма "Магични трг"
На основу уговора из претходне године увећан за очекивани раст цена и евентуале измене у захтевима наручиоцаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 6; усвојена: 17.10.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Увећана је пројекција за 2020. годину

Постављање клизалишта2.083.333

По годинама: 
2019-355.000

2020-1.728.333

Постављање клизалишта

ОРН:
45223800    

424231355.000 426.000

1.2.4 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Позиције из плана 199, 217, 219 и 224
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 образовање, културу и спорт; образложење 
централизоване набавке: Ефикасност у спровођењу поступка; 

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

Остале напомене:

Осигурање зграда, имовине и запослених3.291.888

По годинама: 
2019-3.291.888

2020-1.645.944

Осигурање зграда, имовине и запослених

ОРН:
66510000    

4215111.865.699 1.958.984
421521972.690 1.021.325

421522453.499 476.174
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1.2.5 4
2019

5
2019

конкурс за дизајн 12
2019

Позивција из плана 204/1
Израда идејног решења споменика Ћири Милекићу- јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена предметних услугаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 5.4.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање новог поступка ЈН за избор идејног решења за израду споменика Ћири Милекићу, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-
412/2019-II од 04.04.2019. године у износу од 3.000.000,00

Израда идејног решења споменика Ћири 
Милекићу
2.500.000

По годинама: 
2019-2.500.000

Израда идејног решења споменика Ћири 
Милекићу

ОРН:
71242000    

5114512.500.000 3.000.000

радови 1.666.667

1.3.1 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Позиција 204/2
Радови на изградњи и постављању постамента за споменик Ћири Милекићу
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена предметних радоваНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 4; усвојена: 3.7.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Радови на изради и постављању постамента за споменик Ћири Милекићу

Радови на изради и постављању постамента 
за споменик Ћири Милекићу
1.666.667

По годинама: 
2019-1.666.667

Радови на изради и постављању постамента 
за споменик Ћири Милекићу

ОРН:

5151241.666.667 2.000.000
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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

8.189.002

са ПДВ-ом

2019 7.964.002

добра 3.783.168добра 3.783.168

2.1.1 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција 210
Потреба награђивања најбољих спортиста на такмичењима у оквиру школског спорта.
Процењена вредност је утврђена на основу броја такмичења и цене пехара и медаља из претходне године
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

поклони и награде- школски спорт491.667

По годинама: 
2019-491.667

поклони и награде- школски спорт

ОРН:
18512200    

423712491.667 590.000

2.1.2 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Позиција 212
Обезбеђивање услова за развој спорта, односно организовање спортских активности, такмичења и менифестација.
Процењена вредност је утврђена на основу потребних количина и броја такмичења /манифестација у претходној години и процењених тржишних 
вредности добара
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Материјал за школски и раднички спорт- 
мајице
491.667

По годинама: 
2019-491.667

Материјал за школски и раднички спорт- 
мајице

ОРН:
18331000    

426631491.667 590.000

2.1.3 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

позиција 212
Обезбеђивање услова за развој спорта, односно организовање спортских активности, такмичења и манифестација.
Процењена вредност је утврђена на основу броја  реквизита неопходних за спортске активности, такмичења и манифестације који су били потребни
 у претходној години
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Материјал за школски и раднички спорт - 
реквизити
491.667

По годинама: 
2019-491.667

Материјал за школски и раднички спорт - 
реквизити

ОРН:
37400000    

426631491.667 590.000

2.1.4 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

позиција 212
Реализација школских, радничких спортских такмичења и радоница и семинара Канцеларије за младе Града Сремска Митровица.
Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњег обима и тржишних цена предметних добара
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Материјал за угоститељство- храна333.333

По годинама: 
2019-333.333

Материјал за угоститељство- храна

ОРН:
15800000    

426821333.333 400.000
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2.1.5 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција 212
Реализација школских и радничких спортских такмичења, радионица и семинара Канцеларије за младе Града Сремска Митровица.
Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњег обима и тржишних цена предметних добара
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Материјал за угоститељство - пиће328.167

По годинама: 
2019-328.167

Материјал за угоститељство - пиће

ОРН:
15980000    

426822328.167 393.800

2.1.6 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Позиција 214
Куповина цветних аранжмана за потребе реализације манифестација и културних догађаја, куповина венаца.
Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњег обима и тржишних цена предметних добара
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Цвеће и зеленило125.000

По годинама: 
2019-125.000

Цвеће и зеленило

ОРН:
03121000    

426131125.000 150.000

2.1.7 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција 214
Набавка материјала за потребе едукације омладине током семинара и радионица које организује Канцеларија за младе и Градска управа за 
културу, спорт и омладину и материјал за реализацију пројекта
Процењена вредност је утврђена на основу процене броја потребних састанака и семинара, количине потребних добара и  тржишних цена
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 2.8.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: средства су умањена за 90.000,00 динара ребалансом буџета

Остали административни материјал500.000

По годинама: 
2019-500.000

Остали административни материјал 426191491.667 590.000
4261918.333 -90.000

2.1.8 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција 214
Набавка добара неопходних за реализацију програма и манифестација од значаја за спорвођење омладинске политике.
Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњег обима и тржишних цена предметних добара
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 2.8.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства су умањена за 60.000,  динара ребалансом буџета

Материјал за културу530.000

По годинама: 
2019-530.000

Материјал за културу 426621491.667 590.000
42662138.333 -60.000

2.1.9 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција 221
набавка добара као поклон ђацима првацима
Процењена вредност је утврђена на основу броја уписаних ђака у прве разреде основних школа на територији Града Сремска Митровица и 
тржишне вредности предметних добара
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Поклони ђацима првацима491.667

По годинама: 
2019-491.667

Поклони ђацима првацима 423712491.667 590.000

услуге 4.405.834услуге 4.405.834
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2.2.1 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција 200
Ангажовање лица за послове Градске управе који се повремено јављају, и који нису систематизовани.
На основу потребног броја лица, стручне спреме и поштовања минималне цене рада.
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Административне услуге491.667

По годинама: 
2019-491.667

Административне услуге

ОРН:
79621000    

423191491.667 590.000

2.2.2 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција из плана 205
За потребе штампања материјала
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена предметних услуга
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Остале услуге штампања166.667

По годинама: 
2019-166.667

Остале услуге штампања 423419166.667 200.000

2.2.3 2
2019

2
2019

39.2. 12
2019

Позиција из плана 205
Објављивање тендера и информативних огласа на порталима и јавним гласилима у складу са прописима
На основу ранијих фактура и очекиваног броја огласа до краја године
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 2.8.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства су увећана за 167.440,00 динара ребалансом буџета

Измена број: 6; усвојена: 17.10.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства су увећана за 138.000 динара

Објављивање тендера и информативних 
огласа
448.333

По годинама: 
2019-448.333

Објављивање тендера и информативних 
огласа

423432193.800 232.560
423432139.533 167.440

423432115.000 138.000

2.2.4 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Позиција 205
Рекламирање и информисање грађана о раду и активностима градске управе и њених канцеларија путем билборда
На основу прошлогодишњег обима и тржишних цена израде и поставке билборда
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Остале услуге рекламе и пропаганде166.667

По годинама: 
2019-166.667

Остале услуге рекламе и пропаганде

ОРН:
79340000    

423439166.667 200.000

2.2.5 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Позиција 205 у финансијском плану
рекламирање и информисање грађана о раду и активностима градске управе
На основу тржишних цена предметних услуга
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 2.8.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства су умањена за 290.000,00 динара ребалансом буџета

Остале медијске услуге133.333

По годинама: 
2019-133.333

Остале медијске услуге

ОРН:
79340000    

423449375.000 450.000
423449-241.667 -290.000
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2.2.6 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Позиција из плана 205
Служе за потребе реализације програма и редовне делатности Градске управе које обухватају услуге превођења, уређење сајта града, 
конферансијеа, и остале услуге.
На основу прошлогодишњег уговора и обима планираних активности у текућој години
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Остале стручне услуге150.000

По годинама: 
2019-150.000

Остале стручне услуге 423599150.000 180.000

2.2.7 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Позиција 205 из финансијског плана
Прикупљање информација и израда материјала (чланака) за штампу билтена.
Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњег уговора и тржишних цена предметних услуга
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 6; усвојена: 17.10.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства су умањена за 50.000 динара

Остале стручне услуге- припрема материјала
 за билтен
265.833

По годинама: 
2019-265.833

Остале стручне услуге- припрема материјала
 за билтен

ОРН:
79820000    

423599265.833 319.000
4235990 -50.000

2.2.8 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Позиција 210
Стручно саветовање и оспособљавање запослених у градској управи који су задужени за област школског спорта.
на основу процењених потреба - броја семинара и тржишних цена предметних услуга
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Котизација за семинаре и стручна 
саветовања- школски спорт
83.333

По годинама: 
2019-83.333

Котизација за семинаре и стручна 
саветовања- школски спорт

ОРН:
85312300    

42332183.333 100.000

2.2.9 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Позиција 210
Састанци, семинари, сусрети поводом спортских такмичења и културних дешавања. Реализација пројекта Канцеларије за младе "Немам баријеру 
да градим своју каријеру"
Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњег обима и тржишних цена предметних услуга
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

угоститељске услуге491.667

По годинама: 
2019-491.667

угоститељске услуге

ОРН:
55310000    

423621491.667 590.000

2.2.10 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција 213
Реализација школских и радничких спортских такмичења, радионица и семинара Канцеларије за младе Града Сремска Митровица.
На основу тржишних цена предметних услуга
Образложење основаности: набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 2.8.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства су увећана за 100.000,00 динара ребалансом буџета

Услуге штампања166.667

По годинама: 
2019-166.667

Услуге штампања 42341983.333 100.000
42341983.334 100.000
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2.2.11 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Позиција 213
Ангажовање лица у сврху образовања и унапређења културне свести омладине Града Сремска Митровица кроз организовање, предавање и 
вођење семинара, радионица, округлих столова.
На основу прошлогодишњих уговора и обима планираних активности у текућој години.
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 2.8.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства су умањена за 50.000,00 динара ребалансом буџета

Остале стручне услуге - хонорари208.333

По годинама: 
2019-208.333

Остале стручне услуге - хонорари 423599250.000 300.000
423599-41.667 -50.000

2.2.12 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција 213
Потреба одржавања стручне и едукативне екскурзије омладине Града Сремска Митровица и за потребе одржавања састанака, едукативних 
трибина у складу са планом и програмом Градске управе из области културе и спорта.
Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњег обима и тржишних цена хотелских услуга и услуга смештаја
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Репрезентација491.667

По годинама: 
2019-491.667

Репрезентација 423711491.667 590.000

2.2.13 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

позиција 213
Ова набавка обухвата најразличитије набавке за потребе Канцеларије за младе Града Сремска Митровица као што су  услуге физичко-техничког 
обезбеђења манифестација, техничка организација пројеката и друго по потреби.
Истраживање тржишта, важеће тржишне цене у датом тренутку набавке
Образложење основаности: набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 2.8.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства су увећана за 160.000,00 динара ребалансом буџета

остале опште услуге - пројекти466.667

По годинама: 
2019-466.667

остале опште услуге - пројекти 423911333.333 400.000
423911133.334 160.000

2.2.14 3
2019

3
2019

39.2. 12
2019

Позиција 218
Услуге едукације - едукација менталне аритметике за потребе предшколског васпитања и образовања.
Процењена вредност утврђена је на основу прошлогодишњег обима и цена предметних услуга
Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 6; усвојена: 17.10.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Средства су увећана за 270.000 динара

Остале опште услуге- Малац генијалац491.667

По годинама: 
2019-266.667

Остале опште услуге- Малац генијалац 423911266.667 320.000
423911225.000 270.000
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Место и датум:

М.П.

Илија Недић

Овлашћено лице:

нема

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.15 10
2019

10
2019

39.2. 12
2019

Позиција 213
Услуге ангажовања лица за рад на пројекту Канцеларије за младе
На основу тржишних цена
Образложење основаности: Набавка чија је прописана вредност на годишњем нивоу испод законски прописаног лимита; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 6; усвојена: 17.10.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства су обезбеђена трансфером са осталих нивоа власти

остале опште услуге183.333

По годинама: 
2019-183.333

остале опште услуге 423911183.333 220.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 4.3.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019
Техничка исправка се односи на врсту поступка. Уместо јавна набавка мале вредности, треба да стоји отворени поступак.

Измена број: 2; усвојена: 5.4.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019
Додавање поступка у план набавки за 2019. годину

Измена број: 3; усвојена: 2.7.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019
Додавање поступка у план ЈН за 2019. годину.

Измена број: 4; усвојена: 3.7.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019
Додавање новог поступка у План јавних набавки за 2019. годину

Измена број: 5; усвојена: 2.8.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019
План се мења на основу измене буџета ( ребаланс буџета ступа на снагу 01.08.2019. године)

Измена број: 6; усвојена: 17.10.2019; план: План набавки за 2019. годину Градске управе за образовање, културу и спорт од 28.1.2019
План се мења на основу измене буџета ( ребаланс буџета ступа на снагу 01.10.2019. године)
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