
План јавних набавки за 2019. годину 
Установа Нишки културни центар

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2019 годину 29.03.2019
Техничка исправка број: 1 03.04.2019
Измена број: 2 08.05.2019
Измена број: 3 13.05.2019
Измена број: 4 16.05.2019
Измена број: 5 06.06.2019
Измена број: 6 27.06.2019
Измена број: 7 01.08.2019
Измена број: 8 06.09.2019
Техничка исправка број: 2 12.09.2019
Измена број: 10 05.12.2019

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

63.465.533

са ПДВ-ом

2019 63.740.533

добра 7.914.666

1.1.1 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходних година

интерни број поступка: 1/2019; тип набавке: оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за јавне набавке Града Ниша; образложење централизоване 
набавке: Оквирни споразум закључен је на две године.Уговор је закључена до 31.12.2019.године.; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија2.000.000

По годинама: 
2019-2.000.000

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

4212002.000.000 2.400.000

1.1.2 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: 2/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка полица од плочастих материјала са 
уградњом
250.000

По годинама: 
2019-250.000

Набавка полица од плочастих материјала са 
уградњом

ОРН:
39122200    

512200250.000 300.000
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1.1.3 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: 3/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка металних полица130.000

По годинама: 
2019-130.000

Набавка металних полица

ОРН:
39122200    

512200130.000 156.000

1.1.4 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 4/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 6; усвојена: 27.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се раздвајање набавки због разноврсности добара

Рачунарска и друга опрема300.000

По годинама: 
2019-300.000

Рачунарска и друга опрема

ОРН:
30200000    

512200340.000 408.000
512200300.000 360.000

1.1.5 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 5/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 8; усвојена: 06.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Техничка исправка број: 2; усвојена: 12.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка исправка плана

Опрема за извођење културних програма и 
пратећа техничка опрема
863.333

По годинама: 
2019-863.333

Опрема за извођење културних програма и 
пратећа техничка опрема

ОРН:
30190000    

512200863.333 1.036.000
5126000 0

512600863.333 1.036.000

1.1.6 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: 6/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка опреме за Галерију80.000

По годинама: 
2019-80.000

Набавка опреме за Галерију

ОРН:
30000000    

51220080.000 96.000

1.1.7 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: 7/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка опреме за музички програм80.000

По годинама: 
2019-80.000

Набавка опреме за музички програм

ОРН:
30000000    

51220080.000 96.000
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1.1.8 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Ради одржавања музичког фестивала "Нисомниа" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 8/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп опреме за музички фестивал 
"Нисомниа" 2019
383.333

По годинама: 
2019-383.333

Закуп опреме за музички фестивал 
"Нисомниа" 2019

ОРН:
39150000    PA02

421600383.333 460.000

1.1.9 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Ради одржавања Сајма књига 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 9/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп опреме за Сајам књига 20191.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

Закуп опреме за Сајам књига 2019

ОРН:
39150000    PA02

4216001.250.000 1.500.000

1.1.10 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради одржавања фестивала "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 10/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп опреме - покретна скела за фестивал 
"Филмски сусрети" 2019
30.000

По годинама: 
2019-30.000

Закуп опреме - покретна скела за фестивал 
"Филмски сусрети" 2019

ОРН:
39150000    PA02

42160030.000 36.000

1.1.11 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Ради одржавања Сајма књига 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 11/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп простора за Сајам књига 2019500.000

По годинама: 
2019-500.000

Закуп простора за Сајам књига 2019

ОРН:
70220000    PA02

421600500.000 600.000

1.1.12 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради одржавања фестивала "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 12/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп опреме - реквизити за сценографију за 
фестивал "Филмски сусрети" 2019
330.000

По годинама: 
2019-330.000

Закуп опреме - реквизити за сценографију за 
фестивал "Филмски сусрети" 2019

ОРН:
39150000    PA02

421600330.000 396.000

1.1.13 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради одржавања Фестивала "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 13/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп опреме - трибине за фестивал 
"Филмски сусрети" 2019
250.000

По годинама: 
2019-250.000

Закуп опреме - трибине за фестивал 
"Филмски сусрети" 2019

ОРН:
39150000    PA02

421600250.000 300.000
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1.1.14 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради одржавања фестивала "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 14/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп опреме - модуларни монтажни 
материјал за фестивал "Филмски сусрети" 
2019

300.000

По годинама: 
2019-300.000

Закуп опреме - модуларни монтажни 
материјал за фестивал "Филмски сусрети" 
2019

ОРН:
39150000    

39151300    

421600300.000 360.000

1.1.15 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради одржавања пратећих програма фестивала "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 15/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп опреме за пратеће програме 
фестивала "Филмски сусрети" 2019
200.000

По годинама: 
2019-200.000

Закуп опреме за пратеће програме 
фестивала "Филмски сусрети" 2019

ОРН:
39150000    PA02

421600200.000 240.000

1.1.16 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради одржавања званичног и пратећег програма фестивала "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 16/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп простора - Резервна сала за фестивал
 "Филмски сусрети" 2019
700.000

По годинама: 
2019-700.000

Закуп простора - Резервна сала за фестивал
 "Филмски сусрети" 2019

ОРН:
70220000    PA02

421600700.000 840.000

1.1.17 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради одржавања културних програма у 2019.години
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 17/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп опреме за културу100.000

По годинама: 
2019-100.000

Закуп опреме за културу

ОРН:
39150000    

421600100.000 120.000

1.1.18 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради одржавања пратећих манифестација фестивала "Филмски сусрети " 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходних година
интерни број поступка: 18/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп филмова за пратеће манифестације 
фестивала "Филмски сусрети" 2019
80.000

По годинама: 
2019-80.000

Закуп филмова за пратеће манифестације 
фестивала "Филмски сусрети" 2019

ОРН:
32354000    PA02

42160080.000 96.000

1.1.19 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Ради обављања деалтности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 6; усвојена: 27.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Врши се раздвајање набавки због разноврсности добара

Набавка калорифера40.000

По годинама: 
2019-40.000

Набавка калорифера

ОРН:
39715200    

51220040.000 48.000
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1.1.20 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализа цена на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 7; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши због потребе Наручиоца

Набавка канцеларијског намештаја48.000

По годинама: 
2019-48.000

Набавка канцеларијског намештаја

ОРН:
30190000    

51220048.000 57.600

услуге 55.550.867

1.2.1 4
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Ради заштите објеката и имовине Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 19/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Физичко - техничко обезбеђење објеката1.500.000

По годинама: 
2019-1.500.000

Физичко - техничко обезбеђење објеката

ОРН:
79710000    

4213001.500.000 1.800.000

1.2.2 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради обезбеђења манифестација Установе у оквиру обављања делатности
Процењена вредност ј еутврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 20/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Обезбеђење за фестивал "Филмски сусрети" 
2019
250.000

По годинама: 
2019-250.000

Обезбеђење за фестивал "Филмски сусрети" 
2019

ОРН:
79710000    

424900250.000 300.000

1.2.3 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Ради обезбеђења манифестација Установе у оквиру обављања делатности
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 21/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Обезбеђење за Сајам књига 2019130.000

По годинама: 
2019-130.000

Обезбеђење за Сајам књига 2019

ОРН:
79700000    

424900130.000 156.000

1.2.4 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

За манифестације и програме у оквиру делатности Установе
Процењена вредност ј еутврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 22/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге омладинске задруге620.000

По годинама: 
2019-620.000

Услуге омладинске задруге

ОРН:

98133110    

424900620.000 802.000
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1.2.5 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 23/2019; 

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

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши по основу решења о суфинансирању пројеката у области културе од стране Министарства културе и информисања Републике Србије

Услуге смештаја за редовне програме и 
манифестације
6.945.022

По годинама: 
2019-6.945.022

Услуге смештаја за редовне програме и 
манифестације

ОРН:
55110000    

4236005.800.000 6.400.000
4236006.945.022 7.659.524

1.2.6 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Предметна јавна набавке радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 24/2019; 

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

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Измена се врши због целисходности јавне набавке, тако да се дели на појединачне јавне набавке.

Услуге ресторана за редовне програме и 
манаифестације
3.000.000

По годинама: 
2019-3.000.000

Услуге ресторана за редовне програме и 
манаифестације

ОРН:
55300000    

4236003.000.000 3.600.000
423600-3.000.000 -3.600.000

1.2.7 4
2019

5
2019

отворени 
поступак

12
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 25/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 8; усвојена: 06.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши на основу Решења о измени решења Градске управе Града Ниша о расподели средстава индиректним корисницима бр.3363-1/19-24 од 23.08.2019. 
године

Техничка исправка број: 2; усвојена: 12.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка исправка плана

Штампани материјал за редовне програме983.333

По годинама: 
2019-983.333

Штампани материјал за редовне програме

ОРН:
22900000    
79810000    

423400583.333 700.000
423400400.000 480.000

1.2.8 4
2019

5
2019

отворени 
поступак

6
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 26/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање зборника Ниш и Византија бр.17272.730

По годинама: 
2019-272.730

Штампање зборника Ниш и Византија бр.17

ОРН:
22110000    
79810000    

423400272.730 300.000
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1.2.9 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

8
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 27/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши зато што се део новчаних средстава пребацују на Услуге по уговору, у складу са анализом потребних средстава за услуге штампања.

Штампање шестог тома Критичког издања 
сабраних дела Бранка Миљковића
536.364

По годинама: 
2019-536.364

Штампање шестог тома Критичког издања 
сабраних дела Бранка Миљковића

ОРН:
22110000    

79810000    

423400909.090 1.000.000
423400536.364 590.000

1.2.10 4
2019

5
2019

отворени 
поступак

6
2019

Ради одржавања манифестације "Нисомниа" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 28/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 8; усвојена: 06.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Поступак се брише из разлога што се јавио један понуђач чији је износ понуде премашио процењену вредност јавне набавке.

Штампани материјал за музички фестивал 
"Нисомниа" 2019
125.000

По годинама: 
2019-125.000

Штампани материјал за музички фестивал 
"Нисомниа" 2019

ОРН:
22000000    

79810000    

423400125.000 150.000
423400-125.000 -150.000

1.2.11 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

8
2019

Ради одржавања манифестације "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 29/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампани материјал за фестивал "Филмски 
сусрети" 2019
1.583.333

По годинама: 
2019-1.583.333

Штампани материјал за фестивал "Филмски 
сусрети" 2019

ОРН:
22000000    

79810000    

4234001.583.333 1.900.000

1.2.12 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

8
2019

Ради одржавања манифестације "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 30/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање каталога, билтена и публикација 
за фестивал "Филмски сусрети" 2019
250.000

По годинама: 
2019-250.000

Штампање каталога, билтена и публикација 
за фестивал "Филмски сусрети" 2019

ОРН:
22000000    

79810000    

423400250.000 300.000

1.2.13 9
2019

10
2019

отворени 
поступак

11
2019

Ради одржавања Сајма књига 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 31/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампани материјал за Сајам књига 2019333.333

По годинама: 
2019-333.333

Штампани материјал за Сајам књига 2019

ОРН:
22000000    
79810000    

423400333.333 400.000
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1.2.14 5
2019

6
2019

отворени 
поступак

12
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 32/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање капиталних и колорних издања909.090

По годинама: 
2019-909.090

Штампање капиталних и колорних издања

ОРН:
22110000    
79810000    

423400909.090 1.000.000

1.2.15 5
2019

6
2019

отворени 
поступак

12
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 33/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши по основу решења о суфинансирању пројеката у области културе од стране Министарства културе и информисања Републике Србије

Штампање стандарних графички незахтевних
 издања
1.272.726

По годинама: 
2019-1.272.726

Штампање стандарних графички незахтевних
 издања

ОРН:
22110000    

79810000    

4234001.136.363 1.250.000
4234001.272.726 1.400.000

1.2.16 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради прославе Градске главе Града Ниша 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 34/2019; 

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

Остале напомене:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 03.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка исправка процењене вредности - Уместо нето вредности 791.666,00 динара и бруто вредности 950.000,00 динара врши се техничка исправка и гласи нето 
вредност 950.000,00 динара и бруто вредност 1.140.000,00 динара

Агенцијске услуге за Градску славу 2019950.000

По годинама: 
2019-950.000

Агенцијске услуге за Градску славу 2019

ОРН:
92000000    

424900791.666 950.000
424900950.000 1.140.000

1.2.17 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања манифестације "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предметне набавке из предходне године
интерни број поступка: 35/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге - Уметнички програм за 
отварање и затварање фестивала "Филмски 
сусрети" 2019

500.000

По годинама: 
2019-500.000

Агенцијске услуге - Уметнички програм за 
отварање и затварање фестивала "Филмски 
сусрети" 2019

ОРН:
92000000    

424900500.000 600.000

1.2.18 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања фестивала "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 36/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге - Техничка реализација 
фестивала "Филмски сусрети" 2019
450.000

По годинама: 
2019-450.000

Агенцијске услуге - Техничка реализација 
фестивала "Филмски сусрети" 2019

ОРН:
92000000    

424900450.000 540.000
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1.2.19 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради емитовања фестивала "Филмски сусрети" 2019 путем медија
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 37/2019; 

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

Остале напомене:

Измена број: 6; усвојена: 27.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка исправка процењене вредности у бруто износу набавке

Емитовање директног преноса отварања и 
затварања фестивала "Филмски сусрети" 
2019

600.000

По годинама: 
2019-600.000

Емитовање директног преноса отварања и 
затварања фестивала "Филмски сусрети" 
2019

ОРН:
92000000    

424900600.000 700.000
424900600.000 720.000

1.2.20 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради информисања и рекламирања програма и манифестација из делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 38/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге - Информисање у култури 
и рекламирање на друштвеним мрежама
300.000

По годинама: 
2019-300.000

Агенцијске услуге - Информисање у култури 
и рекламирање на друштвеним мрежама

ОРН:
92000000    

424900300.000 360.000

1.2.21 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Ради одржавања фестивала "Филсмки сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 39/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге озвучење и расвета за фестивал 
"Филмски сусрети" 2019
1.650.000

По годинама: 
2019-1.650.000

Услуге озвучење и расвета за фестивал 
"Филмски сусрети" 2019

ОРН:

92000000    

4249111.650.000 1.980.000

1.2.22 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања Нишких музичких свечаности "Нимус" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализа цена на тржишту
интерни број поступка: 40/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге - наступ извођача на 
Нишким музичким свечаностима "Нимус" 
2019

950.000

По годинама: 
2019-950.000

Агенцијске услуге - наступ извођача на 
Нишким музичким свечаностима "Нимус" 
2019

ОРН:
92000000    

423900950.000 1.140.000

1.2.23 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања Међународног фестивала стрипа "Нифест" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 41/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге за Међународни фестивал 
стрипа "Нифест" 2019
400.000

По годинама: 
2019-400.000

Агенцијске услуге за Међународни фестивал 
стрипа "Нифест" 2019

ОРН:
92000000    

424900400.000 480.000
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1.2.24 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања Међународне фото колоније 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 42/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге за Међународну фото 
колонију 2019
100.000

По годинама: 
2019-100.000

Агенцијске услуге за Међународну фото 
колонију 2019

ОРН:
92000000    

424900100.000 120.000

1.2.25 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавк емале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради реализације драмског и позоришног програма
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 43/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге - Извођење позоришне 
представе по тексту домаћег или иностраног 
књижевног класика

300.000

По годинама: 
2019-300.000

Агенцијске услуге - Извођење позоришне 
представе по тексту домаћег или иностраног 
књижевног класика

ОРН:
92000000    

424900300.000 360.000

1.2.26 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради реализације драмског и позиришног програма
Процењана вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: 44/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге - Извођење позоришне 
представе - савремена интерпретација 
класичних позоришних тема

300.000

По годинама: 
2019-300.000

Агенцијске услуге - Извођење позоришне 
представе - савремена интерпретација 
класичних позоришних тема

ОРН:
92000000    

424900300.000 360.000

1.2.27 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради долазака учесника и гостију културних програма и манаифестација
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: 45/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге - Набавка авио, аутобуских
 и возних карата
160.000

По годинама: 
2019-160.000

Агенцијске услуге - Набавка авио, аутобуских
 и возних карата

ОРН:
63500000    

424900160.000 196.000

1.2.28 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања музичког фестивала "Нисомниа" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 46/2019; 

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

Остале напомене:

Измена број: 5; усвојена: 06.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Измена се врши у складу са програмском концепцијом Музичког фестивала "Нисомниа" 2019.

Агенцијске услуге - Услуге организације и 
реализације наступа извођача за музички 
фестивал "Нисомниа" 2019

3.025.000

По годинама: 
2019-3.025.000

Агенцијске услуге - Услуге организације и 
реализације наступа извођача за музички 
фестивал "Нисомниа" 2019

ОРН:
92000000    

4249003.025.000 3.630.000
424900-3.025.000 -3.630.000
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1.2.29 5
2019

6
2019

отворени 
поступак

7
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходних година
интерни број поступка: 47/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање часописа Градина454.545

По годинама: 
2019-454.545

Штампање часописа Градина

ОРН:
22213000    
79810000    

423400454.545 500.000

1.2.30 5
2019

6
2019

отворени 
поступак

7
2019

Ради обављања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 48/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање часописа Филаж272.727

По годинама: 
2019-272.727

Штампање часописа Филаж

ОРН:
22213000    
79810000    

423400272.727 300.000

1.2.31 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавка мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради обаваљања делатности Установе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 49/2019; 

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

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена назива јавне набавке

Измена број: 5; усвојена: 06.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши по основу Решења о суфинансирању пројаката у области културе од стране Министарства и информисања Републике Србије.

Услуге превоза за посебне програме1.166.666

По годинама: 
2019-1.166.666

Услуге превоза за посебне програме

ОРН:
60000000    

4239001.100.000 1.320.000
4239001.166.666 1.400.000

1.2.32 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Ради рекламирања и информисања јавности о манифестацијама
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 50/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Тв и радио реклама за манифестације1.666.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Тв и радио реклама за манифестације

ОРН:
92200000    

4234001.666.666 2.000.000

1.2.33 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Ради рекламирања и информисања јавности о редовним програмима
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 51/2019; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 6; усвојена: 27.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка исправка у имену предмета набавке

Тв реклама за редовне програме166.666

По годинама: 
2019-166.666

Тв реклама за редовне програме

ОРН:
92200000    

423400166.666 200.000
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1.2.34 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради прославе Градксе славе 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета јавне набавке из предходне године
интерни број поступка: 52/2019; 

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

Остале напомене:

Агенцијске услуге - Наступ оркестра 
Импресије у оквиру Градксе славе 2019
3.000.000

По годинама: 
2019-3.000.000

Агенцијске услуге - Наступ оркестра 
Импресије у оквиру Градксе славе 2019

ОРН:
92000000    

4249003.000.000 3.600.000

1.2.35 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у скалду са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради реализације снимања серије "Историја града Ниша"
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходне године
интерни број поступка: 53/2019; 

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

Остале напомене:

Измена број: 8; усвојена: 06.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши због неутрошених средстава предвиђених за предметну јавну набавку.

Агенцијске услуге - Снимање серије 
"Историја града Ниша"
1.391.666

По годинама: 
2019-1.666.666

Агенцијске услуге - Снимање серије 
"Историја града Ниша"

ОРН:
92000000    

4239001.666.666 2.000.000
4239001.391.666 1.666.666

1.2.36 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Предметна јавна набавке радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања фестивала "Филмски сусрети" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета набавке из предходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши због целисходности јавне набавке и сходно томе дели се на појединачне јавне набавке

Услуге ресторана за фестивал "Филмски 
сусрети" 2019
1.000.000

По годинама: 
2019-1.000.000

Услуге ресторана за фестивал "Филмски 
сусрети" 2019

ОРН:
55300000    

4236001.000.000 1.200.000

1.2.37 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавке радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања Градске славе
Процењена вредност је утврђена на основу анализе предмета јавне набавке из предходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши због целисходности јавне набавке и сходно томе дели се на појединачне јавне набавке

Услуге ресторана за Градску славу625.000

По годинама: 
2019-625.000

Услуге ресторана за Градску славу

ОРН:
55300000    

423600625.000 750.000
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1.2.38 9
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања редовних програма и манифестација
Процењена вредност је утвђена на основу анализе предмета набавке из предходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши због целисходности јавне набавке и сходно томе дели се на појединачне јавне набавке

Измена број: 8; усвојена: 06.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши на основу Решења о измени решења Градске управе Града Ниша о расподели средстава индиректним корисницима бр.3363-1/19-24 од 23.08.2019. 
године

Техничка исправка број: 2; усвојена: 12.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка исправка плана

Услуге ресторана за редовне програме и 
манифестације - национална кухиња
1.420.000

По годинама: 
2019-1.420.000

Услуге ресторана за редовне програме и 
манифестације - национална кухиња

ОРН:
55300000    

4236001.100.000 1.320.000
423600320.000 384.000

4236001.420.000 1.704.000

1.2.39 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања редовних програма и манифестација
Процењена вредност је утвђена на основу анализе предмета набавке из предходне годинеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши због целисходности јавне набавке и сходно томе дели се на појединачне јавне набавке

Услуге ресторана за редовне програме и 
манифестације - рибљи специјалитети
150.000

По годинама: 
2019-150.000

Услуге ресторана за редовне програме и 
манифестације - рибљи специјалитети

ОРН:
55300000    

423600150.000 180.000

1.2.40 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39 Закона о јавним набавкама
Ради одржавања "стрип арт" фестивала ПозитивНИ 2019
Процењена вредност је утвђена на основу анализе цена на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 3; усвојена: 13.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додавање новог поступка врши се на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 1582/2019-01 од 6.5.2019.год. За организовање "стрит арт" 
фестивала ПозитивНИ 2019

Агенцијске услуге - Организовање "стрип 
арт" фестивала ПозитивНИ 2019
4.250.000

По годинама: 
2019-4.250.000

Агенцијске услуге - Организовање "стрип 
арт" фестивала ПозитивНИ 2019

ОРН:
92000000    

4249004.250.000 5.100.000

1.2.41 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предматна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања Евергрин фестивала на Летњој позорници
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 4; усвојена: 16.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 1816/2019-01 од 15.05.2019.год за организовање ЕВЕРГРИН фестивала на Летњој 
позорници

Агенцијске услуге - Техничка организација и 
реализација Евергрин фестивала на Летњој 
позорници

2.500.000

По годинама: 
2019-2.500.000

Агенцијске услуге - Техничка организација и 
реализација Евергрин фестивала на Летњој 
позорници

ОРН:
92000000    

4249002.500.000 3.000.000
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1.2.42 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавање Музичког фестивала "Нисомниа" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 06.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши у складу са програмском концепцијом Музичког фестивала "Нисомниа" 2019.

Агенцијске услуге - Услуге организације и 
реализације наступа Del Arno бенда на 
Музичком фестивалу "Нисомниа" 2019

480.000

По годинама: 
2019-480.000

Агенцијске услуге - Услуге организације и 
реализације наступа Del Arno бенда на 
Музичком фестивалу "Нисомниа" 2019

ОРН:
92000000    

424900480.000 576.000

1.2.43 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања Музичког фестивала "Нисомниа"
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 06.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши у складу са програмском концепцијом Музичког фестивала "Нисомниа" 2019.

Агенцијске услуге - Услуге организације и 
реализације наступа  Канда, Коџа и Небојша,
 Психомодо поп и Last Thrill бенд за Музички 
фестивал "Нисомниа" 2019

1.488.000

По годинама: 
2019-1.488.000

Агенцијске услуге - Услуге организације и 
реализације наступа  Канда, Коџа и Небојша,
 Психомодо поп и Last Thrill бенд за Музички 
фестивал "Нисомниа" 2019

ОРН:
92000000    

4249001.488.000 1.785.600

1.2.44 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавке радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања Музичког фестивала "Нисомниа" 2019
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 06.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши у складу са програмском концепцијом Музичког фестивала "Нисомниа" 2019

Агенцијске услуге - Услуге техничке 
реализације Музичког фестивала 
"Нисомниа" 2019

1.057.000

По годинама: 
2019-1.057.000

Агенцијске услуге - Услуге техничке 
реализације Музичког фестивала 
"Нисомниа" 2019

ОРН:
92000000    

4249001.057.000 1.268.400

1.2.45 6
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради одржавања концерта на Летњој позорници
Процењена вреднсот је утврђена на основу анализе цена на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 5; усвојена: 06.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.2188/2019-1 од 6.6.2019.године за организовање концерта виолинисте Немање 
Радуловића и оркестра "Double Sense" на Летњој позорници.

Агенцијске услуге - Услуге организације и 
реализације концерта виолинисте Немање 
Радуловића и  оркестра Double Sense на 
Летњој позорници

1.800.000

По годинама: 
2019-1.800.000

Агенцијске услуге - Услуге организације и 
реализације концерта виолинисте Немање 
Радуловића и  оркестра Double Sense на 
Летњој позорници

ОРН:
92000000    

4249001.800.000 2.160.000
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1.2.46 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради организације и реализације дочека Нове године 2020
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: 46/2019; 

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

Остале напомене:

Измена број: 10; усвојена: 05.12.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Града Ниша бр.4664/2019 од 27.11.2019.године.

Агенцијске услуге - Организација и 
реализација наступа аутора - извођача за 
дочек Нове године 2020. на централном 
градском тргу и на додатним местима у граду

6.050.000

По годинама: 
2019-6.050.000

Агенцијске услуге - Организација и 
реализација наступа аутора - извођача за 
дочек Нове године 2020. на централном 
градском тргу и на додатним местима у граду

ОРН:
92000000    

4249006.050.000 7.260.000

1.2.47 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Предметна јавна набавка радиће се по поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл.39а Закона о јавним набавкама
Ради организације и реализације дочека Нове године 2020
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: 47/2019; 

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

Остале напомене:

Измена број: 10; усвојена: 05.12.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се врши на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Града Ниша бр.4664/2019 од 27.11.2019.године.

Техничка организација и реализација дочека 
Нове године 2020. на централном градском 
тргу и на додатним местима у граду

4.366.000

По годинама: 
2019-4.366.000

Техничка организација и реализација дочека 
Нове године 2020. на централном градском 
тргу и на додатним местима у граду

ОРН:
92000000    

4249004.366.000 5.240.000
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Место и датум: М.П.

Срђан Савић

Овлашћено лице:

Срђан Савић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 03.04.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Техничка исправка процењене вредности Агенцијске услуге за Градску славу 2019

Измена број: 2; усвојена: 08.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Измена се врши по основу решења о суфинансирању пројеката у области културе од стране Министарства културе и информисања Републике Србије

Измена број: 3; усвојена: 13.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Измена се врши на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 1582/2019-01 од 6.5.2019.год. За организовање "стрит арт" фестивала ПозитивНИ 2019

Измена број: 4; усвојена: 16.05.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Измена се врши на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 1816/2019-01 од 15.05.2019.год за организовање ЕВЕРГРИН фестивала на Летњој позорници

Измена број: 5; усвојена: 06.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Измена се врши на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.2188/2019-1 од 6.6.2019.године за организовање концерта виолинисте Немање Радуловића и оркестра "Double 
Sense" на Летњој позорници.
Измена се врши у складу са програмском концепцијом Музичког фестивала "Нисомниа" 2019.
Измена се врши по основу Решења о суфинансирању пројаката у области културе од стране Министарства и информисања Републике Србије.

Измена број: 6; усвојена: 27.06.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Врши се раздвајање набавки због разноврсности добара

Измена број: 7; усвојена: 01.08.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Измена се врши због потребе Наручиоца
Измена се врши због техничке грешке у имену набавке и конту/позицији
Измена се врши због техничке грешке код процењене вредности

Измена број: 8; усвојена: 06.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Измена се врши на основу Решења о измени решења Градске управе Града Ниша о расподели средстава индиректним корисницима бр.3363-1/19-24 од 23.08.2019. године

Техничка исправка број: 2; усвојена: 12.09.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Техничка исправка плана

Измена број: 10; усвојена: 05.12.2019; план: План набавки за 2019 годину од 29.03.2019
Измена се врши на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Града Ниша бр.4664/2019 од 27.11.2019.године
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