ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
TÖRÖKBECSE KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Трг Ослобођења бб, Нови Бечеј, tel.: 023/771-330, факс: 023/771-057,
матични број: 08810117, ПИБ: 103292503,
www.domkulturenb.com, domkulturenb@mts.rs

Број:
Датум:
План јавних набавки малих вредности на које се Закон не примењује за
Дом културе општине Нови Бечеј за 2022.
Ред.
број

1.

Опис планираних радова

Планирани износ

Услуга
професионалног
фотографа
(фотографисање
програма
у
организацији Дома културе)

200.000,00

конто

Основ

424221

Потреба за квалитетном фотографијом која има вишенаменску улогу у
примени-електронска и штампани материјал, ако и промоција
Установе

2.

Набавка канцеларијског материјала

150.000,00

конто

Основ

426111

Потреба за потрошним канцеларијским материјалом (папир, коверте,
оловке и слично),јер је Установа тог типа.

3.

конто

423131

4.

Услуга рачуноводствених услуга

400.000,00

Основ
Услед забране запошљавања, неопходност вођења књига се поверава
књиговодственој агенцији у складу са законским прописима буџетских
корисника.
Набавка 6 клупа са жардињерама за
цвеће у холу установе и 1 кружна клупа
на платоу на улазу у Установу

450.000,00

конто

Основ

425100

Потреба за модернизацијом Установе и замена дотрајалих фотеља и
жардињера за цвеће из 1976. године.

5.

конто
423911

6.

конто

423212

7.

Израда пројектне документације
обележје Јоци Савићу

за

100.000,00

Основ
Модернизација и начин за презентацију битних људи из културе који
су оставили светски траг-Јоца Савић.
Услуга одржавања друштвених мрежа
(FB i YT) и снимање видео садржаја200.000,00
програма Дома културе и постављање на
поменуте платформе
Основ
Пандемија вируса Ковид 19 нас је све убрзала да своје активности
прикажемо и у виртуелном свету. Сходно томе, све програме Дома
културе ћемо снимати и постављати на Facebook страницу и YouTube
канал установе који ће бити доступни свима који прате те платформе.
Замена
дотрајалих
плафонских
декорација у холу Установе (укупно 19
места). Замена пластичних елемената
700.000,00
метално-дрвеним елементима са лед
расветом.

конто

Основ

423200

Дотрајали елементи на плафонским деловима у холу захтевају замену
у складу са савременим трендовима.

8.

конто

512212

9.
конто

Набавка озвучења у галерији “СЕЛО”

200.000,00

Основ
Набавка модерног озвучења као вид осавремењавања изложбеног
простора. Потребно је мало појачало и 2 квалитетна (мањих
димензија) звучника. Услуга је планирана са инсталацијом истих и
пуштањем у рад.
Набавка металних полица у приземљу
300.000,00
зграде за потребе депоа за слике.
Основ

426900
или
512211

10.

Недостатак складиштеног простора првенствено за уметничка деласлике узрок су потребе за набавком ових полица на којима може
сместити преко 300 уметничких дела.
Услуга графичког дизајнера

250.000,00

конто

Основ

424221

Потреба за професионалном услугом дизајнирања рекламног и остало
материјала за потребе програма рада Установе

12.

Услуга ПП заштите,
здравље на раду

безбедност

и

100.000,00

конто

Основ

424911

У складу са Закон, обавеза је да имамо лице тј да ангажујемо лице
оспособљено да води рачуна о ПП заштити, безбедности и здрављу на
раду свих запослених и посетилаца Установе.

13.

Услуга набавке репрезентације - пиће
Основ

конто
423711

14.

Потреба за освежењем свих учесника и посетилаца након програма.
Набавка
хемијских
одржавање хигијене

средстава

15.
конто

423419

16.
конто

за

100.000,00

Основ

конто
426819

200.000,00

Потреба за одржавањем хигијене у Установи.
Услуга штампања материјала

550.000,00
Основ

У складу са планом и програмом и делатношћу Установе, потреба је
услугом штампе различитих материјала, пре свих рекламним
(каталози, панои, позивнице, плакати, програмске свеске, мајице и
слично)
Осигурање зграде и опреме у Домовима
културе на територији општине Нови
120.000,00
Бечеј (Нови Бечеј, Кумане, Ново
Милошево, Бочар)
Основ

421511

17.

У складу са Законом, обавеза Установе је да осигура зграде и опрему
које су јој поверене на управљање.
Летњи биоскоп

300.000,00

конто

Основ

424221

У складу са Планом и програмом Установе, у току летњих месеци (јул
и август) планирана је организација Летњег биоскопа.

У Новом Бечеју,

____________________
(председник УО)

