
    Установа „Центар за културу општине Бор“, Моше Пијаде 1, Бор, тел/факс: 030/424-546

Износ Конто Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

УКУПНО 6.666.667 6.666.667 8.610.003
УСЛУГЕ 6.250.000 6.250.000 8.110.003
Превоз КУД "Бор" на 
Фестивале у 
иностранству
 ОРН: 60172000

416.667 416.667 423599                  
Остале 
стручне 
услуге

ЈНМВ
8

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

01
буџет

500.000

Разлог и опр. набавке;  
Начин утврђ. проц. 
вредн.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2014. годину
Израђен на основу Финансијског плана Установе број 01-IV/2013 од 08.01.2014.г. који је усклађен са Одлуком о буџету општине Бор за 2014.г. од 

18.12.2013.г. број 400-194/2013-I ("Сл.лист општине Бор", бр.20/2013) и обавешетења о одобреним апропријацијама број 400-1/2014-III-04 од 
03.01.2014.г., на основу члана 51. Закона о јавним набавкама("Сл.гласник РС" бр. 124/2012) и на основу Правилника о форми и садржини плана 

набавки и извештаја о извршењу плана набавки број 110-00-3/2013-01 од 27. марта 2013. године

Планирана
средства
са ПДВ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни
број 

e-mail: centarzakulturu@open.telekom.rs

Предмет 
набавке/

ОРН

Процењена
вредност

(укупно, по
годинама

Планирана средства у 
буџету/фин.плану

(без ПДВ-а) 
Врста
посту-

пка

                      Оквирни датум
Напомена

1.
Учешће КУД "Бор" на Фестивалима у иностранству предвиђено је Планом и програмом Установе "Центар за културу 
општине Бор" чланом I тачка 3., а на основу Закона о култури  члан 6, тачка 2,10,16 и 18 ("Сл.гласник РС"број 72/2009). 
Процењена  вредност је утврђена на основу кретања цена горива по пређеном километру на тржишту и на основу анализе 
ове врсте трошкова из претходних година.



Превоз КУД-а села за 
манифестацију 
„Сусрети села“ - Од 
планираних 
средстава додатна 
средства одобрена 
Одлуком о буџету 
износе  300.000,00                                      
ОРН: 60172000

500.000 500.000 423599                  
Остале 
стручне 
услуге

ЈНМВ
8

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

01
буџет

600.000

Разлог и опр. набавке;  
Начин утврђ. проц. 
вредн.

Превоз КУД "Бор"  на 
манифестације, 
такмичења и 
Фестивале у земљи
ОРН: 60172000

250.000 250.000 423599                  
Остале 
стручне 
услуге

ЈНМВ
8

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

01
буџет

300.000

Разлог и опр. набавке;  
Начин утврђ. проц. 
вредн.

Превоз КУД села на 
манифестације, 
Фестивали и сабори  
у Србији
12 учешћа 
ОРН: 60172000

416.667 416.667 423599                  
Остале 
стручне 
услуге

ЈНМВ
8

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

01
буџет

500.000

Разлог и опр. набавке;  
Начин утврђ. Проц. 
вредн.

2.

Традиционална манифестација која траје већ 53.године непрекидно и предвиђена је  чланом I тачка 9.подтачка 9.2. Плана 
и програма рада Установе бр.14/2013 од 27.06.2013.г. на основу Одлуке о буџету општине Бор бр. 400-194/2013-I од 
18.12.2013.г.("Сл.лист општине Бор бр. 20/2013) и чланом 6.тачка 6. Закона о култури ("Сл.гласникаРС" број 72/2009).
Процењена  вредност је утврђена на основу кретања цена горива по пређеном километру на тржишту и на основу анализе 
ове врсте трошкова из претходних година.

3.
Учешће КУД "Бор" на Фестивалима и такмичењима у Србији предвиђено је Планом и програмом Установе "Центар за 
културу општине Бор" чланом I тачка 3., а на основу Закона о култури члан 6, тачка 2,10,16 и 18 ("Сл.гласник РС"број 
72/2009). 
Процењена  вредност је утврђена на основу кретања цена горива по пређеном километру на тржишту и на основу анализе 
ове врсте трошкова из претходних година.

4.
Учешћа КУД- села на манифестацијама, Фестивалима и Саборима предвиђеним Календаром Савеза матера Србије,   
чланом I тачка 9.подтачка 9.2. Плана и програма рада Установе бр.14/2013 од 27.06.2013.г. и чланом 6.тачка 6. Закона о 
култури ("Сл.гласникаРС" број 72/2009).
Процењена  вредност је утврђена на основу кретања цена горива по пређеном километру на тржишту и на основу анализе 
ове врсте трошкова из претходних година.



Превоз за маниф. 
које орг.Установа и 
на којима учествује 
Установа
(рецитатори, 
радионице, пројекти, 
БКЛ, 1.мај, Дани 
града, Фестивали, 
Сабори, драмски 
студио за децу, 
такмичења по Плану 
и програму Установе 

250.000 250.000 423599                  
Остале 
стручне 
услуге

ЈНМВ
8

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

01
буџет

300.000

Разлог и опр. набавке;  
Начин утврђ. Проц. 
вредн.

Позоришне 
представе за децу и 
одрасле у 
организацији  
Установе по Плану и 
програму рада 
Установе
Поз.пред.за одрасле - 
8 представа - 
2.700.000

2.500.000 2.500.000 424221 
Специјализ

. услуге

ЈНМВ
8
и

прег.п.
без обј

5

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

01
буџет

3.000.000

Разлог и опр. набавке;  
 начин утврђ. Проц. 
вредн.

Концерти савремене 
музике  поп, рок, џез, 
блуз,world music и 
остале истоврсне  
музике) у 
организацији  и по 
Плану и програму 
рада Установе - 
додатна средства 
200.000 за 
обележавање 1.маја 
(у средства од 

   

808.333 808.333 424221 
Специјализ

. услуге

ЈНМВ
8
и

прег.п.
без обј

5

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

01
буџет

1.370.000

5.

Манифестације, фестивали и остало предвиђено Планом и  програмом рада Установе члан I тачка 
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.8.,9.,10.,11 и чланом II, III i IV, ; и на основу члана6 и 8. Закона о култури ("Сл.гласник РС" бр. 72/2009)
Процењена  вредност је утврђена на основу кретања цена горива по пређеном километру на тржишту и на основу анализе 
ове врсте трошкова из претходних година.

7.

Набавка се спроводи ради реализације гостујућих програмских садржаја утврђених чланом I тачка 10. Плана и програма 
рада Установе број 14-III/2013 од 27.06.2013.г, а у складу са чланом 8.тачка 6 и тачка 11. Закона о култури ("Сл.гласник 
РС" 72/2009).
Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту и увидом у цене коштања позоришних 
представа путем званичних интернет страница позоришних кућа и агенција из Србије.

8.



Разлог и опр. набавке;  
 начин утврђ. Проц. 
вредн.

Концерти  
традиционалне 
музике (етно, 
народне, 
староградска, 
трубачи и остале 
истоврсне музике) у 
организацији и по 
Плану и програму 
рада Установе - 
додатна средства 
130.000 за 
обележавање 1.маја 
ОРН: 92312100

608.333 608.333 424221 
Специјализ

. услуге

ЈНМВ
8
и

прег.п.
без обј

5

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

01
буџет

740.003

Разлог и опр. набавке;  
Начин утврђ. Проц. 
вредн.

Позоришне 
представе за децу и 
одрасле у 
организацији  
Установе по Плану и 
програму рада 

 

424221 
Специјализ

. услуге

ЈНМВ
8
и

прег.п.
без обј

5

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

04
сопствени 
приходи 

200.000

Разлог и опр. набавке;  
Начин утврђ. Проц. 
вредн.

Концерти џез,блуз, 
поп, рок и остале 
истоврсне  музике у 
организацији  по 
Плану и програму  
рада Установе
ОРН  92312100

416.667 416.667 424221 
Специјализ

. услуге

ЈНМВ
8
и

прег.п.
без обј

5

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

04
сопствени 
приходи 

500.000

Набавка се спроводи ради реализације гостујућих програмских садржаја утврђених чланом I тачка 10. Плана и програма 
рада Установе број 14-III/2013 од 27.06.2013.г, а у складу са чланом 8.тачка 6 и тачка 11. Закона о култури ("Сл.гласник 
РС" 72/2009).
Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту и увидом у цене коштања концерат путем званичних 
интернет страница менаџерских кућа и агенција из Србије.

9.

Набавка се спроводи ради реализације гостујућих програмских садржаја утврђених чланом I тачка 10. Плана и програма 
рада Установе број 14-III/2013 од 27.06.2013.г, а у складу са чланом 8.тачка 6 и тачка 11. Закона о култури ("Сл.гласник 
РС" 72/2009).
Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту и увидом у цене коштања концерат путем званичних 

       

Набавка се спроводи ради реализације гостујућих програмских садржаја утврђених чланом I тачка 10. Плана и програма 
рада Установе број 14-III/2013 од 27.06.2013.г, а у складу са чланом 8.тачка 6 и тачка 11. Закона о култури ("Сл.гласник 
РС" 72/2009).
Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту и увидом у цене коштања позоришних 

          

11.



Разлог и опр. набавке;  
Начин утврђ. Проц. 
вредн.

Концерти  етно, 
народне и остале 
истоврсне врсте 
музике у 
организацији и по 
Плану и програму 
рада Установе

83.333 83.333 424221 
Специјализ

. услуге

ЈНМВ
8
и

прег.п.
без обј

5

Фебруар
2014.

(прва половина)

март
2014.
(друга 

половина)

март
(друга 

половина  
децембар 2014.

04
сопствени 
приходи 

100.000

Разлог и опр. набавке;  
Начин утврђ. Проц. 
вредн.

РАДОВИ 416.667 416.667 500.000
Поправке женског 
тоалета у биоскопу 
"Звезда"- водовод и 
канализација. 
ОРН: 50760000           

416.667 416.667 425115
 Поправке 
водовода и 
канализаци

је

ЈНМВ
8

Септембар
2014.
(друга 

половина)

Новембар
2014.

(прва половина)

децембар 2014
(прва 

половина) 01
буџет

500.000

Разлог и опр. набавке;  
 начин утврђ. Проц. 
вредн.

Број: 05-III/2014
У Бору, 23.01.2014.г. 

План јавних набавки је достављен Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, 
у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"124/2012)

Женски тоалет у биоскопу је у у лошем стању (од 1961.г. Од када постоји зграда биоскопа није улагано у поправке и 
одржавање истог) те је стога неопходна  поправка водовода и канализације;
Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена наведених услуга на тржишту

1.

Набавка се спроводи ради реализације гостујућих програмских садржаја утврђених чланом I тачка 10. Плана и програма 
рада Установе број 14-III/2013 од 27.06.2013.г, а у складу са чланом 8.тачка 6 и тачка 11. Закона о култури ("Сл.гласник 
РС" 72/2009).
Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту и увидом у цене коштања концерат путем званичних 
интернет страница менаџерских кућа и агенција из Србије.

12.
Набавка се спроводи ради реализације гостујућих програмских садржаја утврђених чланом I тачка 10. Плана и програма 
рада Установе број 14-III/2013 од 27.06.2013.г, а у складу са чланом 8.тачка 6 и тачка 11. Закона о култури ("Сл.гласник 
РС" 72/2009).
Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена на тржишту и увидом у цене коштања концерат путем званичних 
интернет страница менаџерских кућа и агенција из Србије.

Установа "Центар за културу општине Бор"
вд директора

__________________________
Драган Илић


	JN na koje se zakon 

