Градско позориште Бечеј
Герберових 2
Дел. број: 21/2016
Дана: 29.01.2016. године
БЕЧЕЈ
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» бр. 68/15)
директор je донео

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Доноси се план јавних набавки мале вредности за 2016. годину, чија укупна средства износе
4.625.001,00 динара без ПДВ-а, односно 5.550.000,00 динара уз урачунат ПДВ.
2. План јавних набавки обухвата: функција 820
- Пројектно планирање, израда пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде
Градског позоришта Бечеј, чија је процењена вредност 2.500.000,00 динара уз урачунат ПДВ,
економска класификација 5114
- Трошкове превоза и транспорта, чија je проценјена вредност 1.291.667,00 динара са урачунатим
ПДВ-ом, економска класификација 4229
- Радови на реконструкцији фасаде на згради Градског позоришта Бечеј, чија је процена вредности
1.500.000,00 динара уз урачутат ПДВ, економска класификација 5113
3. Средства за јавну набавку мале вредности под редним бројем 2. став 1 , предвиђена су у износу од
2.500.000,00 динара у оквиру Буџета Општине Бечеј за 2016. годину, на основу финансијског плана
Градског позоришта Бечеј за 2016. годину, функција 820, економска класификација – конто 5114, са
Програмске активности П1-120103 предвиђена су средства из виших извора у износу од
1.500.000,00 динара уз урачунат ПДВ и из буджетских средстава у износу од 1.500.000,00 динара уз
урачунат ПДВ.
4. Средства за јавне набавке мале вредности под редним бројем 2. став 2., предвиђена су у оквиру
Буџета Општине Бечеј за 2016. годину, на основу финансијског плана Градског позоришта Бечеј за
2016. годину, Програмска активност 1201-002 раздео 4, глава 4.041, функција 820, позиција 124,
економска класификација – конто 4229 у износу од 1.291.667,00 динара са урачунатим ПДВ (и то
1.150.000,00 динара уз урачунат ПДВ из буджетских средстава и 400.000,00 динара уз урачунат ПДВ
из сопствених извора).
5. Средства за јавну набавку мале вредности под редним бројем 2. став 3 , предвиђена су у износу од
1.500.000,00 динара уз урачунат ПДВ у оквиру Буџета Општине Бечеј за 2016. годину, на основу
финансијског плана Градског позоришта Бечеј за 2016. годину, Програмска активност П2-120104,
функција 820, позиција 143, економска класификација – конто 5113, целокупан износ је планиран
из буджетских средстава.
4. О извршењу ове Одлуке стараће се Председник Управног одбора Градског позоришта Бечеј.
директор Градског позоришта Бечеј
мр Здравко Петровић

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
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директор Градског позоришта Бечеј
мр Здравко Петровић

