
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  I   04-404-4/4-2015 

Дана:  25.05.2015. 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 ТРЕЋОЈ 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, и то: 

 

        -   У Плану  набавки Општине Нови Бечеј, код јавних набавки радова, под  ред. бројем  1.3. 12.   

            УПИСУЈЕ СЕ НОВА набавка радова – Набавка радова на изградњи саобраћајнице у улици   

            I Крајишка у Новом Бечеју; 

 

          Предметна набавка се уноси са следећим подацима: 

              1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1.3. 12.   

  

                 2) предмет (јавне) набавке – Набавка радова на изградњи саобраћајнице у улици  I Крајишка 

                     у Новом Бечеју 

      -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство    

            („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010):  - 42.11 - Изградња путева и аутопутева –  

            Изградња аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке; 

-    Назив и ознака из општег речника набавке:  Радови на изградњи путева са две коловозне траке –    

     45233224; 

 

        3) износ планираних средстава за (јавну) набавку –  10.105.004,84 динара без ПДВ-а, oдносно 

             12.126.005,81 динара са ПДВ-ом; 

 

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

      ће се финансирати средствима која су добијена по основу закљученог уговора између АПВ Управе 

      за капитална улагања АПВ  Нови Сад и општине Нови Бечеј, у износу од 10.916.005,81 динара, као  

      и учешћем Општине Нови Бечеј, према пројекту, у износу од 1.210.000,00 динара, предвиђеног  

                  Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2015. годину ( „Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 21/2014),  

                  са раздела 2, глава 2.12, програмска класификација 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: 10.105.004,84 динара без ПДВ-а,  

             тј. 12.126.005,81 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 

            ће се спровести у отвореном поступку јавне набавке; 



             

 

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

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

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

             10) оквирни датум извршења уговора: новембар.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:  

Ради обезбеђења стабилног, сигурног и дугорочног одвијања саобраћаја, унапређења путне инфраструктуре  

и подизања квалитета услуга саобраћајне инфраструктуре, као и унапређења услова и квалитета живота 

становника општине Нови Бечеј, побољшања градске инфраструктуре и саобраћајне комуникације,  

побољшања и развоја стања саобраћајне инфраструктуре намењене стварању повољнијих услова живота  

Ромског становништва у насељу Нови Бечеј и веће сигурности и безбедности кретања људи и возила,  

општина Нови Бечеј је учествовала на јавном конкурсу за добијање средстава за финансирање и   

суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре. 

Након доношења Одлуке о додели средстава по наведеном јавном конкурсу, Општини су додељена  

средства у износу од 10.916.005,81 динара, и ради извођења радова на изградњи саобраћајнице у улици  I  

Крајишка у Новом Бечеју, између АПВ  Управе за капитална улагања АПВ  Нови Сад и општине Нови  

Бечеј, је дана 11.05.2015. године закључен уговор број: 136-401-775/2015-01/1 о преносу средстава по  

јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, ради  

             финансирања извођења радова на изградњи саобраћајнице у улици  I Крајишка у Новом Бечеју, у износу од  

             10.916.005,81 динара. 

Предметним Пројектом, којим се учествовало на конкурсу за добијање средстава, предвиђено је да ће  

Општина Нови Бечеј учестовати са износом од  1.210.000,00 динара.  

    13) начин утврђивања процењене вредности: 

         – метод и начин на који је наручилац истражио тржиште: увид у цене радова; 

           - дефинисао процењену вредност конкретне набавке: према предмеру и предрачуну радова по пројекту 

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

 

 

2.  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 146.016.000,00  динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 156.121.004,84  динара без ПДВ-а, и то по  

       годинама: 

  - процењена вредност набавки за 2015. годину износи 148.427. 004,84  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, СЕ МЕЊА на 149.781.004,84  динара без ПДВ-а,  

             и то по годинама: 

  - процењена вредност набавки за 2015. годину износи 142.087.004,84  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  

             6.340.000,00  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.  

Након тога, наведени План набавки је измењен у два наврата, дана 18.02 и 23.04.2015. године, Одлукама 

о изменама и допунама  Oдлуке о Плану набавки и Плана набавки Општине  Нови Бечеј, број IV  04-404-

4/2-2015 и IV 04-404-4/3-2015.   

 

1. Општини Нови Бечеј су по конкурсу од Управе за капитална улагања АПВ  Нови Сад додељена 

средства у износу од 10.916.005,81 динара, ради финансирања извођења радова на изградњи 

саобраћајнице у улици  I Крајишка у Новом Бечеју, у чему ће Општина Нови Бечеј учестовати са износом 

од  1.210.000,00 динара, те је наручилац одлучио као у диспозитиву.  

 

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

је Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

 

 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ : 

                                                                                           ____________________________ 

                                                                                          Саша Шућуровић 


