
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:   I  04-404-4/9-2017 

Дана:  04.08.2017. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

 
На основу члана  53. став 7. Статута Општине Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови Бечеј“ бр. 9/2008, 3/2014 и 

11/2014), а у вези са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки  („Службени 

гласник  РС“ број 83/2015), Председник Општине Нови Бечеј  доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О СЕДМОЈ  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

И ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ОПШТИНЕ НОВИ  БЕЧЕЈ  ЗА 2017. г. 

 
Усваја се седма измена и допуна Плана јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину, и то: 

 

1.  У Плану  јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину,  код набавки радова, УПИСУЈЕ СЕ НОВA 

     набавка радова:  

- под  ред. бројем  1. 3. 21. – Набавка радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у 

Новом Бечеју, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке.  
 

       Предметна набавка се уноси са следећим подацима: 

            1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1. 3. 21.   
             2) предмет (јавне) набавке – Набавка радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у  

                 Новом Бечеју, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке.  

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

                       („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010): -  43. Специјализовани грађевински радови, 

                       43. 21 – Постављање електричних инсталација - расветних система; 

                 -    Назив и ознака из општег речника набавке:  Инсталација спољне расвете – 45316100;     

             3) процењену вредност јавне набавке – укупна вредност набавке без ПДВ-а (може се навести и        

                 процењена вредност по партијама и годинама): 6.959.570,00 динара без ПДВ-а (8.351.484,00 дин. са ПДВ- 

               ом);  

                Предметна набавка ће се финансирати средствима (у 100% износу), која ће бити добијена по основу  

                  закљученог уговора,број 136-401-4289/2017-01/1 (24.07.2017), између АПВ Управе за капитална улагања  

                  АП Војводине Нови Сад и општине Нови Бечеј, у износу од 8.351.484,00 динара, предвиђеног Одлуком о  

                  буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину („Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 27/2016), са раздела 4, 

                  глава 4.01, програмска класификација 1102-0001, функционална класификација  640, са буџет. позиције  

                  169–Капитално одржавање и изградња објеката, конто 511392- Капитално одржавање комуникационих и  

                  електричних водова, као расход из средстава других нивоа власти, и без учешћа општине Нови Бечеј у  

                финансирању наведеног пројекта; 

             4) врсту поступка јавне набавке – набавка ће се спровести у отвореном поступку по чл. 32. Закона о јавним  

               набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015); 

    5) оквирни датум покретања поступка (месец или прецизнији временски период у коме се планира   

        покретање поступка јавне набавке):  август 2017. године; 

6) оквирни датум издавања закључења уговора (месец или прецизнији временски период у коме се планира     

    закључење уговора о јавној набавци): октобар  2017. године; 

7) оквирни рок трајања уговора (месец или прецизнији временски период у коме се очекује извршење      

    уговора о јавној набавци): децембар 2017. године; 

8) податак о централизованој јавној набавци (наводи се уколико се набавка спроводи преко тела за    

    централизоване јавне набавке):  - 

           9) друге податке и напомене (наручилац може да наведе уколико су од значаја за процес планирања   јавних  

               набавки):  Предметну набавку Наручилац у Плану јавних набавки за 2017. годину није предвидео, а с 

               обзиром да је дана 24.07.2017. године, закључен уговор између АПВ Управе за капитална улагања АП  



 

                 Војводине Нови Сад и општине Нови Бечеј, о финансирању пројекта „Јавна улична расвета у источној  

               радној зони у Новом Бечеју“, којим су за наведену намену, општини Нови Бечеј додељена средства у 

                 износу од 8.351.484,00 динара, наручилац је одлучио да изврши измене и допуне Плана јавних набавки за  

               2017. годину уношењем података за нови поступак јавне набавке; 

 

2.  МЕЊА СЕ  Одлука о Плану  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број  I 01-404-4/1-2017 од  

03.02.2017. године и План  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину у делу који се односи на износе 

процењене вредности, тако да се након ових измена и допуна, утврђује: 

         Укупна процењена вредност набавки исказана у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј у износу од   

         291.096.320,00 динара без ПДВ-а, након извршенe изменe и допуне  СЕ  МЕЊА НА  298.055.890,00 дин. без  

         ПДВ-а. 

 
3.  Измене и допуне Одлуке о Плану јавних набавки и Плана јавних набавки објавити електронским путем на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници Општине Нови Бечеј у року од десет дана од дана доношења. 

      

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком о Плану  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број IV  04-404-4/1-2017 од 03.02.2017. 

године, усвојен је План јавних набавки за 2017. годину.  

 

1.  Планом  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, Наручилац није предвидео набавку радова на 

изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, а с обзиром да је дана 24.07.2017. године, 

закључен уговор, број 136-401-4289/2017-01/1, између АПВ Управе за капитална улагања АП Војводине Нови Сад 

и општине Нови Бечеј, о финансирању пројекта „Јавна улична расвета у источној радној зони у Новом Бечеју“ (у 

100% износу), којим ће за наведену намену, општини Нови Бечеј бити додељена средства у износу од 8.351.484,00 

динара, без учешћа општине Нови Бечеј. 

С обзиром на чињеницу да наручилац за наведено капитално улагање има обезбеђена средства за све време трајања 

улагања (уговор, број 136-401-4289/2017-01/1), Наручилац је, сходно одредбама чл. 51. ст. 4. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одлучио да изврши измене и допуне Плана 

јавних набавки за 2017. годину, уношењем података за нови поступак јавне набавке, те је решено као у 

диспозитиву. 

 

2. Након извршених измена, утврђује се нова процењена вредност Плана јавних набавки за 2017. годину, те је 

Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ : 

                                                                                           ____________________________ 

                                                                                     Саша Максимовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:   I  04-404-4/9-2017 

Дана:  04.08.2017. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 



На основу члана 21. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Председник Општине Нови Бечеј  и з д а ј е 

 

 

 

 

Н А Л О Г 

НАЛАЖЕ СЕ запосленима на пословима јавних набавки у оквиру Одсека за финансије и привреду 

Општинске управе Нови Бечеј, да у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/201214/2015 и 68/2015): 

 

1.   припреме Предлог Одлуке о СЕДМОЈ измени и допуни Одлуке о плану јавних набавки Општине  

      Нови Бечеј за 2017. годину и да изврше СЕДМУ измену и допуну Плана јавних набавки Oпштине  

      Нови Бечеј за 2017. годину, према прилогу, који чини саставни део овог налога; 

 

2.   Усвојене Измене и допуне  Плана јавних набавки објавити на Порталу јавних набавки и на интернет  

      страници Наручиоца у року од 10 (десет) дана од дана доношења.  

 

3.    Рок за извршење задатка из тачке 1. овог налога је: 7 дана од дана његовог издавања. 

 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                         _____________________ 

                                                                         Саша Максимовић   

 

 

 

  



 

ПРИЛОГ НАЛОГА: 

1.  Планом јавних набавки општине Нови Бечеј за 2017. годину, планирана је набавка радова, уписана под бројем   

1.3. 9. – Набавка радова – Радови на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у Новом Бечеју, којом је 

предвиђено извођење грађевинских радова, процењене вредности у износу од 5.556.671,00 динара без ПДВ-а. 

Наручилац је констатовао да је предметним поступком нису били обухваћени и радови на водоводу и 

канализацији, као и електроинсталатерски радови на објекту „Турско-Бечејске штедионице“ у делу приземља – 

Штампарија, а који су неопходни за извођење и завршетак наведених радова. Како би прибавила све неопходне 

радове на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у Новом Бечеју, и с обзиром на чињеницу да наручилац за 

наведено капитално улагање има обезбеђена средства за све време трајања улагања, Наручилац НАЛАЖЕ 

запосленима на пословима јавних набавки у оквиру Одсека за финансије и привреду Општинске управе Нови 

Бечеј, ДА ИЗВРШЕ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ Плана  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, уписом 

следећих података о јавној набавци: 

 

У рубрици „процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама): унети податак у износу од 5.556.671,00 

 динара без ПДВ-а,  се МЕЊА НА 6.774.148,00 динара без ПДВ-а. 

            Остали подаци остају непромењени.  

2.  Планом  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, Наручилац није предвидео набавку радова на 

изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју. Дана 24.07.2017. године, закључен је уговор 

између АПВ Управе за капитална улагања АП Војводине Нови Сад и општине Нови Бечеј, број 136-401-4289/2017-

01/1, о финансирању пројекта „Јавна улична расвета у источној радној зони у Новом Бечеју“, којим ће за наведену 

намену, општини Нови Бечеј бити додељена средства у износу од 8.351.484,00 динара (у 100% износу), без учешћа 

општине Нови Бечеј. 

С обзиром на чињеницу да наручилац за наведено капитално улагање има обезбеђена средства за све време трајања 

улагања (уговор, број 136-401-4289/2017-01/1), Наручилац је одлучио да изврши измене и допуне Плана јавних 

набавки за 2017. годину уношењем података за нови поступак јавне набавке, те НАЛАЖЕ запосленима на 

пословима јавних набавки у оквиру Одсека за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј, ДА ИЗВРШЕ 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ Плана  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, уписом следећих података о 

јавној набавци: 

       Предметна набавка се уноси са следећим подацима: 
            1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1. 3. 21.   

             2) предмет (јавне) набавке – Набавка радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у  

                 Новом Бечеју, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке.  

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

                       („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010): -  43. Специјализовани грађевински радови, 

                       43. 21 – Постављање електричних инсталација - расветних система; 

                 -    Назив и ознака из општег речника набавке:  Инсталација спољне расвете – 45316100;     

             3) процењену вредност јавне набавке – укупна вредност набавке без ПДВ-а (може се навести и        

                 процењена вредност по партијама и годинама): 6.959.570,00 динара без ПДВ-а (8.351.484,00 дин. са ПДВ- 

               ом);  

                Предметна набавка ће се финансирати средствима (у 100% износу), која ће бити добијена по основу  

                  закљученог уговора број 136-401-4289/2017-01/1 (24.07.2017), између АПВ Управе за капитална улагања  

                  АП Војводине Нови Сад и општине Нови Бечеј, у износу од 8.351.484,00 динара, предвиђеног Одлуком о  

                  буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину („Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 27/2016), са раздела 4, 

                  глава 4.01, програмска класификација 1102-0001, функционална класификација  640, са буџет. позиције  

                  169–Капитално одржавање и изградња објеката, конто 511392- Капитално одржавање комуникационих и  

                  електричних водова, као расход из средстава других нивоа власти, и без учешћа општине Нови Бечеј у  

                финансирању наведеног пројекта; 

             4) врсту поступка јавне набавке – набавка ће се спровести у отвореном поступку по чл. 32. Закона о јавним  

               набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015); 

    5) оквирни датум покретања поступка (месец или прецизнији временски период у коме се планира   

        покретање поступка јавне набавке):  август 2017. године; 

6) оквирни датум издавања закључења уговора (месец или прецизнији временски период у коме се планира     

    закључење уговора о јавној набавци): октобар  2017. године; 

7) оквирни рок трајања уговора (месец или прецизнији временски период у коме се очекује извршење      

    уговора о јавној набавци): децембар 2017. године; 

8) податак о централизованој јавној набавци (наводи се уколико се набавка спроводи преко тела за    

    централизоване јавне набавке):  - 

           9) друге податке и напомене (наручилац може да наведе уколико су од значаја за процес планирања   јавних  

               набавки):  Предметну набавку Наручилац у Плану јавних набавки за 2017. годину није предвидео, а с 



 

               обзиром да је дана 24.07.2017. године, закључен уговор између АПВ Управе за капитална улагања АП  

                 Војводине Нови Сад и општине Нови Бечеј, о финансирању пројекта „Јавна улична расвета у источној  

               радној зони у Новом Бечеју“, којим су за наведену намену, општини Нови Бечеј додељена средства у 

                 износу од 8.351.484,00 динара, наручилац је одлучио да изврши измене и допуне Плана јавних набавки за  

               2017. годину уношењем података за нови поступак јавне набавке; 

 

3.  Након извршене измене, утврђује се нова процењена вредност набавки исказаних у Плану јавних набавки, те се 

НАЛАЖЕ  ИЗМЕНА  података о процењеној вредности јавних набавки исказана у Одлуци о Плану  јавних набавки  

Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број  I  04-404-4/1-2017 од  03.02.2017. године, и измена Плана  јавних 

набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину у делу који се односи на износе процењене вредности. 

 
 

У Новом Бечеју, дана 04.08.2017. год. 

                Наручилац:  

                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                               _______________________ 

            Саша Максимовић   

 

 

  



 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:   I  04-404-4/9-2017 

Дана:  02.08.2017. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

 
На основу члана  53. став 7. Статута Општине Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови Бечеј“ бр. 9/2008, 3/2014 и 

11/2014), а у вези са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки  („Службени 

гласник  РС“ број 83/2015), Председник Општине Нови Бечеј  доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О СЕДМОЈ  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

И ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ОПШТИНЕ НОВИ  БЕЧЕЈ  ЗА 2017. г. 

 
Усваја се седма измена и допуна Плана јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину, и то: 

 

1.  У Плану  јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину,  код набавке радова, уписане  

- под  ред. бројем  1. 3. 9. – Набавка радова – Радови на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у 

Новом Бечеју, врши се измена унетих података, и то:  

 

Измена  се врши са следећим подацима: 

У рубрици „процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама): унети податак у износу од 5.556.671,00 

 динара без ПДВ-а  СЕ МЕЊА НА 6.774.148,00 динара без ПДВ-а. 

            Остали подаци остају непромењени.  

 

2.  МЕЊА СЕ  Одлука о Плану  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број  I 01-404-4/1-2017 од  

03.02.2017. године и План  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину у делу који се односи на износе 

процењене вредности, тако да се након ове измене и допуне, утврђује: 

         Укупна процењена вредност набавки исказана у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј у износу од   

        291.096.320,00 динара без ПДВ-а, након извршених измена  СЕ  МЕЊА НА  292.313.797,00 дин. без ПДВ-а. 

      

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о Плану  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број IV  04-404-4/1-2017 од 03.02.2017. 

године, усвојен је План јавних набавки за 2017. годину.  

Наведеним Планом јавних набавки, планирана је набавка радова, уписана под бројем  1. 3. 9. – Набавка радова – 

Радови на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у Новом Бечеју, којом је предвиђено извођење грађевинских 

радова, процењене вредности у износу од 5.556.671,00 динара без ПДВ-а. 

Наручилац је констатовао да предметним поступком нису били обухваћени и радови на водоводу и канализацији, 

као и електроинсталатерски радови на објекту „Турско-Бечејске штедионице“ у делу приземља – Штампарија, а 

који су неопходни за извођење и завршетак наведених радова. 

 

Како би прибавила све неопходне радове на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у Новом Бечеју, општина 

Нови Бечеј као наручилац, с обзиром на чињеницу да наручилац за наведено капитално улагање има обезбеђена 

средства за све време трајања улагања и да процењену вредност јавне набавке увећава за више од 10 %, сходно 

одредбама чл. 51. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),   

врши измену и допуну Плана јавних набавки за 2017. годину, изменом уписаних података о процењеној вредности 

за наведену јавну набавку, те је решено као у диспозитиву.  

 

2. Након извршених измена, утврђује се нова процењена вредност Плана јавних набавки за 2017. годину, те је 

Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ : 

                                                                                           ____________________________ 

                                                                                     Саша Максимовић 
 



 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:   I  04-404-4/9-2017 

Дана:  02.08.2017. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

На основу члана 21. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Председник Општине Нови Бечеј  и з д а ј е 

 

 

 

 

Н А Л О Г 

НАЛАЖЕ СЕ запосленима на пословима јавних набавки у оквиру Одсека за финансије и привреду 

Општинске управе Нови Бечеј, да у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/201214/2015 и 68/2015): 

 

1.   припреме Предлог Одлуке о СЕДМОЈ измени и допуни Одлуке о плану јавних набавки Општине  

      Нови Бечеј за 2017. годину и да изврше СЕДМУ измену и допуну Плана јавних набавки Oпштине  

      Нови Бечеј за 2017. годину, према прилогу, који чини саставни део овог налога; 

 

2.   Усвојене Измене и допуне  Плана јавних набавки објавити на Порталу јавних набавки и на интернет  

      страници Наручиоца у року од 10 (десет) дана од дана доношења.  

 

3.    Рок за извршење задатка из тачке 1. овог налога је: 7 дана од дана његовог издавања. 

 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                         _____________________ 

                                                                         Саша Максимовић   

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОГ НАЛОГА: 

 

1.  Планом јавних набавки општине Нови Бечеј за 2017. годину, планирана је набавка радова, уписана под бројем   

1.3. 9. – Набавка радова – Радови на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у Новом Бечеју, којом је 

предвиђено извођење грађевинских радова, процењене вредности у износу од 5.556.671,00 динара без ПДВ-а. 

Наручилац је констатовао да је предметним поступком нису били обухваћени и радови на водоводу и 

канализацији, као и електроинсталатерски радови на објекту „Турско-Бечејске штедионице“ у делу приземља – 

Штампарија, а који су неопходни за извођење и завршетак наведених радова. Како би прибавила све неопходне 

радове на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у Новом Бечеју, и с обзиром на чињеницу да наручилац за 

наведено капитално улагање има обезбеђена средства за све време трајања улагања, Наручилац НАЛАЖЕ 

запосленима на пословима јавних набавки у оквиру Одсека за финансије и привреду Општинске управе Нови 

Бечеј, ДА ИЗВРШЕ СЕДМУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ Плана  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, 

уписом следећих података о јавној набавци: 

 

У рубрици „процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама): унети податак у износу од 5.556.671,00 

 динара без ПДВ-а,  се МЕЊА НА 6.774.148,00 динара без ПДВ-а. 

            Остали подаци остају непромењени.  

 

 

2.  Након извршене измене, утврђује се нова процењена вредност набавки исказаних у Плану јавних набавки, те се 

НАЛАЖЕ  ИЗМЕНА  података о процењеној вредности јавних набавки исказана у Одлуци о Плану  јавних набавки  

Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број  I  04-404-4/1-2017 од  03.02.2017. године, и измена Плана  јавних 

набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину у делу који се односи на износе процењене вредности. 

 
 

У Новом Бечеју, дана 02.08.2017. год. 

                Наручилац:  

                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                               _______________________ 

            Саша Максимовић   

 

 


