
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  I   04-404-4/2-2015 

Дана:  18.02.2015. 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 ПРВОЈ 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, у делу који се односи на опредељивање процењене вредности,  

     и то: 

               код набавки добара: 

             - уписане под  ред. бројем 1.1. 1. са предметом набавке: Електрична енергија за јавну  

               расвету, уместо процењене вредности набавке од 7.000.000,00 динара, опредељује се износ  

               од 8.750.000,00 динара;  

             - уписане под  ред. бројем 1.1. 2. са предметом набавке: Намирнице за припрему оброка за  

               најугроженија лица и породице, уместо процењене вредности набавке од 1.250.000,00  

               динара, опредељује се износ од 1.670.000,00 динара;  

 

   код набавки услуга: 

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 2. са предметом набавке: Услуга ангажовања пољочуварске  

               службе у општини Нови Бечеј, уместо процењене вредности набавке од 8.333.000,00 динара,  

               опредељује се износ од 10.416.000,00 динара;  

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 5. са предметом набавке: Одржавање јавне(уличне) расвете и  

               електроинсталација  објеката лок. самоуправе и јавних служби, уместо процењене вредности  

               набавке од 1.665.000,00 динара, опредељује се износ од 2.085.000,00 динара;  

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 6. са предметом набавке: Услуга односа са јавношћу – PR  

               менаџера, уместо процењене вредности набавке од 1.500.000,00 динара, опредељује се износ  

               од 1.875.000,00 динара;  

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 12. са предметом набавке: Услуге штампања за потребе  

               општине Нови Бечеј, уместо процењене вредности набавке од 1.000.000,00 динара,  

               опредељује се износ од 1.250.000,00 динара;  

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

               уместо процењене вредности набавке од 2.083.000,00 динара, опредељује се износ од  

               2.604.000,00 динара;  

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 14. са предметом набавке: Набавка услуге превоза ђака, 

               уместо процењене вредности набавке од 6.660.000,00 динара, опредељује се износ од  

               8.325.000,00 динара;  

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 19. са предметом набавке: Набавка услуге припреме за штампу  

                и штампање „Новобечејског информатора“,  уместо процењене вредности набавке од  

                830.000,00 динара, опредељује се износ од  1.040.000,00 динара;  



 

 

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

     набавки Општине Нови Бечеј, у делу који се односи на уписанe податке о партијама, 

     опредељене процењене вредности за 2016. годину и износе планираних средстава без ПДВ-а  

     и са ПДВ-ом; 

 

код набавки добара: 

           - уписане под  ред. бројем 1.1. 8. са предметом набавке: Набавка грађевинског материјала  

             за потребе извођења јавних радова у општини Нови Бечеј у 2015-ој години, БРИШУ СЕ  

             подаци о уписаним партијама, опредељени износи планираних средстава без ПДВ-а и са  

             ПДВ-ом по партијама; 

 

код набавки услуга: 

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 15. са предметом набавке: Набавка услуге хватања паса и  

               збрињавања у прихватилиште напуштених паса и мачака са територије општине Нови Бечеј, 

               БРИШЕ СЕ  опредељен износ процењене вредности набавке за 2016. годину од 188.000,00  

               динара без ПДВ-а, износ планираних средстава без ПДВ-а се увећава за 30.000,00 динара, и 

               то са 720.000,00динара на 750.000,00 динара без ПДВ-а, а износ планираних средстава са 

               ПДВ-ом остаје непромењен; 

 

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 16. са предметом набавке: Набавка услуге нешкодљивог  

               уклањања лешева животиња, БРИШЕ СЕ  опредељен износ процењене вредности набавке  

               за 2016. годину од 418.000,00 динара без ПДВ-а;    

           

            - уписане под  ред. бројем 1.2. 17. са предметом набавке: Набавка услуге вакцинације и  

               чиповања власничких паса на територији општине Нови Бечеј, БРИШЕ СЕ  опредељен  

               износ процењене вредности набавке за 2016. годину од 125.000,00 динара без ПДВ-а, износ  

               планираних средстава без ПДВ-а се увећава за 20.000,00 динара, и то са 480.000,00 динара  

               на 500.000,00 динара без ПДВ-а, а износ планираних средстава са ПДВ-ом остаје  

               непромењен; 

 

код набавки радова: 

             - уписане под  ред. бројем 1.3. 2. са предметом набавке: Реконструкција и адаптација Старе   

             општине Врањево, умањују се износи „планираних средстава по контима /  

               позицијама у финансијском плану“ и БРИШУ износи „планираних средстава по контима /  

               позицијама у финансијском плану“:  3.500.000,00 динара без ПДВ-а, 4.100.000,00 динара са 

             ПДВ-ом, и конто 421211 / поз. 266“ 

 

   - уписане под  ред. бројем 1.3. 7. са предметом набавке: Набавка радова на реконструкцији  

               куглане у Новом Бечеју, износ процењене вредности набавке без ПДВ-а (укупна, по   

               годинама) од  8.660.000,00 динара се умањује за 2.000.000,00 динара, и уписује се износ од   

               6.660.000,00 динара, износ „планираних средстава по контима / позицијама у финансијском 

               плану“ - трансфери од других нивоа власти од 3.660.000,00 динара без ПДВ-а  се умањује за  

               2.000.000,00 динара, и уписује се износ од 1.660.000,00 динара без ПДВ-а,  и износ  

               планираних средстава са ПДВ-ом се умањује за  2.400.000,00 динара, тј. уместо  4.400.000,00  

               динара уписује се 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом; 

 

             - уписане под  ред. бројем 1.3. 10. са предметом набавке: Набавка радова на реконструкцији  

               санитарног чвора у Дому културе у Куману, износ опредељене процењене вредности  

               набавке без ПДВ-а (укупна, по годинама) од  830.000,00 динара се увећава за 3.000,00  

               динара, и уписује се износ од  833.000,00 динара, 

 

3.  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 139.919.000,00  динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 145.616.000,00  динара, без ПДВ-а, и то по  

       годинама: 

  - процењена вредност набавки за 2015. годину износи 137.922.000,00 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 133.979.000,00  динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 139.676.000,00 динара без ПДВ- 

             а, 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, остаје непромењена; 

    

 

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. 

 

1. Накнадно је утврђено да је за предмете набавки наведене у тачци 1. диспозитива ове Одлуке, у 

Плану набавки Општине Нови Бечеј унет само податак за део процењене вредности за 2015. годину, 

тј. да због техничке грешке процењеном вредношћу није обухваћен и део процењене вредности за 

2016. годину, а који се односи на реализацију уговора у 2016. години. 

На основу изложеног, Наручилац је одлучио као у диспозитиву. 

 

2. Накнадно је утврђено да су за предмете набавки наведене у тачци 2. диспозитива ове Одлуке, 

због техничке грешке, уписани подаци о партијама, подаци о процењеној вредности набавки које се 

односе на реализацију уговора у 2016. години, процењене вредности и износи планираних средстава  

без ПДВ-а и са ПДВ-ом, коригују, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

 

3. Након извршених измена, утврђена је нова процењена вредност набавки исказаних у Плану јавних 

набавки, као и у Плану набавки општине Нови Бечеј, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

 

 

 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ : 

                                                                                           ____________________________ 

                                                                                          Саша Шућуровић 


