
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  I   04-404-4/3-2015 

Дана:  23.04.2015. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

 

На основу члана  53. став 7. Статута Општине Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови Бечеј“ бр. 9/2008), а у 

вези са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012) и Правилником о 

форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки  („Службени гласник  РС“ број 

29/2013), Председник Општине Нови Бечеј  доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О  ПЛАНУ  НАБАВКИ  И ПЛАНА  НАБАВКИ  ОПШТИНЕ  НОВИ  БЕЧЕЈ  ЗА 2015. годину 

 

Усваја се измена и допуна Плана набавки Општине Нови Бечеј за 2015. годину, и то: 

 

1.  МЕЊА СЕ  План  набавки  Општине Нови Бечеј за 2015. годину - део План јавних набавки  

     Општине Нови Бечеј,  
 

     код планиране набавке услуге: 

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 13. са предметом набавке: Набавка услуге репрезентације,  

    у делу који се односи на предмет набавке, опредељене  процењене вредности и износе  

               планираних средстава без ПДВ-а и са ПДВ-ом, по партијама, уписују се следећи подаци: 

 

              -  да је предмет набавке обликован по партијама,  

  

 -    у рубрици „Партије“ уписују се подаци: да је предмет набавке обликован у пет  

      партија, називи партија, укупне процењене вредности по партијама без ПДВ-а и са  

      ПДВ-ом (за 2015 и 2016. годину):  
                          - Партија бр. 1.– Услуживање оброка на територији општине Нови Бечеј, процењене вредности  

                            1.404.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  1.685.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

                          - Партија бр. 2.– Услуживање оброка на територији општине Бечеј, процењене вредности 

    200.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  240.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

              - Партија бр. 3.– Услуживање оброка на територији Града Зрењанина, процењене вредности 

    150.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  180.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

                          - Партија бр. 4.– Услуживање оброка на територији Града Новог Сада, процењене вредности 

                            600.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  720.000,00 дин.са ПДВ-ом, и 

                          - Партија бр. 5.– Услуживање оброка на територији Града Београда, процењене вредности; 

    250.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  300.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

 

- у рубрици „износ планираних средстава без ПДВ-а и са ПДВ-ом за 2015. годину“,  

  планирани износ од 2.083.000,00 динара без ПДВ-а, одн. 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом, се  

  распоређује по партијама на следећи начин:   
- Партија бр. 1.– Услуживање оброка на територији општине Нови Бечеј, процењене вредности  

        1.123.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  1.348.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

      - Партија бр. 2.– Услуживање оброка на територији општине Бечеј, процењене вредности 

   160.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  192.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

 - Партија бр. 3.– Услуживање оброка на територији Града Зрењанина, процењеневредности 

   120.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  144.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

       - Партија бр. 4.– Услуживање оброка на територији Града Новог Сада, процењене вредности 

         480.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  576.000,00 дин.са ПДВ-ом, и 



 

       - Партија бр. 5.– Услуживање оброка на територији Града Београда, процењене вредности 

    200.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  240.000,00 дин.са ПДВ-ом; 

 

-      Обавезе које доспевају у наредној буџетској години (2016.) ће бити реализоване највише 

                 до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

- остали уписани подаци остају непромењени;  

 

 

       2.  У Плану  набавки Општине Нови Бечеј, код набавки услуга на које се не примењује  

            Закон, под  ред. бројем  2.2. 7.  УПИСУЈЕ СЕ НОВА набавка услуге -  Израда пројектне  

            документације за бициклистичку стазу у Новом Бечеју; 

 

          Предметна набавка се уноси са следећим подацима: 

              1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 2.2. 7.   

  

                 2) предмет (јавне) набавке – Набавка услуге  израде пројектне документације за бициклистичку стазу 

                   у Новом Бечеју; 

                   

                    Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге техничког пројектовања у грађевинарству 

                    за нискоградњу – 71322000;      

        

        3) износ планираних средстава за (јавну) набавку –  400.000,00 динара без ПДВ-а, тј. 480.000,00 динара 

            са ПДВ-ом; 

 

               4) податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање – Предметна набавка 

                   ће се финансирати средствима која су обезбеђена Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2015. 

   годину ( „Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 21/2014), са раздела 2, глава 2.12, програмска 

   каласификација 1501-0002, функц.класификациja 474, са буџетске позиције 51 – Учешће у  

   пројектима, конто 424911 – Остале специјализоване услуге; 

 

         5) процењену вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу и укупно: 400.000,00 динара без ПДВ-а,  

             тј. 480.000,00 динара са ПДВ-ом; 

 

        6) врсту поступка јавне набавке, односно одредбу Закона на основу које се Закон не примењује на 

            предмет јавне набавке на основу које је конкретна набавка изузета од примене закона: набавка 

            је предвиђена у оквиру набавки на које се закон не примењује, по чл. 39. ст.2.; 

             

        7) о примени других поступака и процедура за набавке на које се не примењује Закон: – 

      8) оквирни датум покретања поступка:  мај 2015. године; 

      9) оквирни датум закључења уговора: мај 2015. године; 

             10) оквирни датум извршења уговора: мај 2015. године; 

    11) податак о централизованој набавци: – 

12) разлог и оправданост набавке – навођење реалних потреба наручиоца уз   образложење, на   основу   

којих је настала наведена потреба наручиоца за конкретном набавком, одређеног обима и карактеристика:  

Планом генералне регулације насељеног места Нови Бечеј предвиђена је изградња бициклистичке стазе 

поред државног пута број 15, и то са његове леве стране  у правцу раста стационазе. Новом категоризацијом 

предвиђено је да државни пут бр. 15. пролази трасом поред обилазнице око Новог Бечеја, до укрштања са 

државним путем бр. 117, одакле наставља на запад и даље према Новом Милошеву, те због постојања 

реалне потребе за измештање бициклиста са државног пута на посебну саобраћајну површину у циљу 

повећања безбедности саобраћаја, Наручилац  је одлучио да прибави пројектну документацију за изградњу 

бициклистичке стазе у Новом Бечеју.  



 

    13) начин утврђивања процењене вредности: 

         – метод и начин на који је наручилац истражио тржиште: цене пројектантских услуга; 

           - дефинисао процењену вредност конкретне набавке: сагледавањем трошкова предмета набавке –  

             с обзиром да је оквирна инвестициона вредност бициклистичке стазе 19.920.000,00 динара,  

             и да оквирна вредност израде пројектне документације износи 2 % инвестиционе вредности објекта,  

             утврђена је процењена вредност конкретне набавке у износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а; 

     14) друге податке и напомене који су од значаја за процес планирања набавки: - 

 

 

3.  МЕЊА СЕ  План  набавки  Општине Нови Бечеј за 2015. годину - део План јавних   

     набавки Општине Нови Бечеј, код планиране набавке услуге, уписане под  ред. бројем 1.2. 11.  

     са предметом набавке: Организовање манифестације „Госпојина 2015“ у Новом Бечеју,  

      у делу који се односи на врсту поступка, и то на следећи начин: уместо у отвореном поступку,  

      предметна набавка ће бити спроведена у преговарачком поступку без објављивања позива за  

      подношење понуда.  

 

      Подаци о предметној јавној набавци у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2015. годину:  

     редни број, извор финансирања (конто/позиција), као и подаци дати у напоменама, остају  

     непромењени.  

 

     Подаци о оквирним датумима за покретање поступка, закључење и извршење уговора,  биће 

     приказани у Извештају о извршењу плана набавки за 2015. годину. 

 

 

4.  МЕЊА СЕ  Одлука о Плану  набавки  Општине Нови Бечеј за 2015. годину, број  I   04-404- 

     4/1-2015 од  23.01.2014. године, у делу који се односи на износе процењене вредности, тако да се: 

 

1.   Укупна процењена вредност набавки исказана у Плану набавки Општине Нови Бечеј у износу  

      од 145.616.000,00  динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 146.016.000,00  динара без ПДВ-а, и то по  

       годинама: 

  - процењена вредност набавки за 2015. годину износи 138.322.000,00 дин. без ПДВ-а, 

  - процењена вредност набавки за 2016. годину износи  7.694.000,00 динара без ПДВ-а; 

 

2.    Процењена вредност јавних набавки исказана у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј  

             у износу од 139.676.000,00 динара без ПДВ-а, остаје непромењена, и то по годинама: 

  - процењена вредност набавки за 2015. годину износи 131.982.000,00 дин. без ПДВ-а, 

  - процењена вредност набавки за 2016. годину износи  7.694.000,00 динара без ПДВ-а; 

 

3.    Процењена вредност набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2015. 

             годину, исказана у Плану набавки Општине Нови Бечеј за 2015. годину, у износу од  

             5.940.000,00  динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 6.340.000,00  динара без ПДВ-а; 

    

 

О б р а з л о ж е њ е  

Одлуком о Плану  набавки  Општине Нови Бечеј за 2015. годину, број IV  04-404-4/1-2015 од 23.01.2015. 

године, усвојен је План набавки за 2015. годину. Исти је измењен Одлуком о измени и допуни Одлуке о 

Плану  набавки  и Плана набавки Општине Нови Бечеј за 2015. годину, број IV  04-404-4/2-2015 од 

18.02.2015. године, 

 

1. Накнадно је утврђено да је предмет јавне набавке 1.2. 13. - услуге репрезентације, у Плану jaвних 

набавки Општине Нови Бечеј предвиђен без обликовања по партијама, без опредељивања процењене  

 



 

вредности и износа планираних средстава по партијама, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, те је Наручилац 

одлучио као у диспозитиву. 

 

2. Због постојања реалне потребе за измештање бициклиста са државног пута на посебну саобраћајну 

површину у циљу повећања безбедности саобраћаја и изградњом бициклистичке стазе у Новом Бечеју, 

Наручилац  је одлучио да прибави пројектну документацију за изградњу бициклистичке стазе у Новом 

Бечеју, и извршио допуну  Плана  набавки Општине Нови Бечеј, у делу на које се не примењује Закон - 

код набавки услуга, уписом нове набавке услуге под ред. бр. 2.2. 7., на начин одређен у тачци 2. 

диспозитива ове Одлуке..  

 

3. Наручилац је сагледао могућност спровођења предметног поступка за набавку услуге организовања 

манифестације „Госпојина 2015“ у Новом Бечеју у отвореном поступку, уписане у Плану јавних набавки 

Општине под  ред. бројем 1.2. 11., и с обзиром на чињеницу да је предмет набавке у досадашњем периоду 

прибављан у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, наручилац је 

одлучио као у диспозитиву. 

 

4. Након извршених измена, утврђена је нова процењена вредност набавки исказаних у Плану набавки, те 

је Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

 

 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ : 

                                                                                           ____________________________ 

                                                                                          Саша Шућуровић 


