
План јавних набавки за 2018. годину 
Општина Нови Бечеј

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 1.2.2018.
Измена број: IV 04-404-4/1-2018 9.3.2018.
Измена број: I 04-404-4/2-2018 18.5.2018.
Измена број: IV 04-404-4/3-2018 14.6.2018.

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

346.859.692

добра 52.402.000

1.1.1 2/2018 3/2018отворени поступак 4/2020Електрична енергија за јавну расвету и објекте 
општине Нови Бечеј

30000000

1.1.2 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Гориво по партијама за потребе општине Нови 
Бечеј
Партија 1. Безоловни бензин
Партија 2. Еуродизел
Партија 3. Аутогас ТНГ

3000000

1.1.3 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Канцеларијски материјал
Партија 1. Канцеларијски материјал и др.
Партија 2. Тонери (нови и пуњење испражњених 
тонера)

2080000

1.1.4 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Набавка пића, напитака и разних прехрамбених 
производа за потребе општине Нови Бечеј
Партија 1. Пића и напитци
Партија 2. Месо и месне прерађевине
Партија 3. Разни прехрамбени производи
Партија 4. Хлеб и пециво

4900000

1.1.5 8/2018 10/2018поступак јавне набавке мале вредности 11/2018Набавка грађевинског материјала за потребе 
прогнаних лица и за потребе извођења јавних 
радова и одржавање и реконструкцију спортских 
терена у општини Нови Бечеј у 2018. години по 
партијама

2500000

Измена број: IV 04-404-4/1-2018; усвојена: 9.3.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину,  код набавке добара уписане под ред. бројем  1.1. 5., планирана је „Набавка грађевинског материјала за 
потребе извођења јавних радова, за избегла и прогнана лица и спортске терене у општини Нови Бечеј у 2018. години “. 
Наручилац је за реализацију дела предметне набавке добио средства за која треба да прибави грађевински материјал за потребе прогнаних лица, те сматра да предмет ове јавне 
набавке треба обликовати у две истоврсне целине (партије), и одмах спровести поступак јавне набавке грађевинског материјала за потребе 
прогнаних лица, те је одлучио да измени назив предмета јавне набавке, да предметни поступак спроведе по партијама и дефинише процењену вредност без и са ПДВ-ом по партијама, те
 решио као у диспозитиву.

1.1.6 9/2018 10/2018отворени поступак 11/2018Набавка опреме за потребе куглане у Новом Бечеју 7500000

1.1.7 7/2018 8/2018поступак јавне набавке мале вредности 8/2018Поклон пакети за ђаке прваке - прибор за школу са 
ташнама

830000
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1.1.8 6/2018 6/2018поступак јавне набавке мале вредности 9/2018Противградне ракете домаће производње 792000

Измена број: IV 04-404-4/3-2018; усвојена: 14.6.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку добара Противградне ракете домаће производње. Дана 26.12.2017. 
године Општина Нови Бечеј је закључила уговор (као прималац средстава) са АПВ Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство (као давалац средстава) о
 додели песповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години. На основу поменутог уговора 
давалац средстава ће обезбедити износ од 396.000,00 динара за набавку противградних ракета што представља 50 % од укупних прихватљивих трошкова. Корисник средстава је 
обавезан да обезбеди износ од 396.000,00 на име суфинансирања.

1.1.9 6/2018 7/2018поступак јавне набавке мале вредности 8/2018Набавка рачунара и рачунарске опреме 800000

Измена број: IV 04-404-4/3-2018; усвојена: 14.6.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку добара рачунара и рачунарске опреме. Како се указала потреба за 
набавком нових рачунара и сродне опреме, која би заменила дотрајалу, неопходно је да такав поступак буде предвиђен планом јавних набавки.

услуге 71.110.831

1.2.1 1/2018 2/2018поступак јавне набавке мале вредности 2/2018Организација наступа општине Нови Бечеј на 
Међународном Сајму туризма

1300000

1.2.2 1/2018 1/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Услуге штампања материјала и израда 
новогодишњег штампаног материјала за потребе 
општине Нови Бечеј

3000000

1.2.3 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 12/2018Набавка услуге физичког обезбеђења објеката 
културе, манифестација које ће се одржати у Новом 
Бечеју и лицитације државног земљишта у општини 
Нови Бечеј

2500000

1.2.4 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 12/2018Услуге промоције Новог Бечеја 1000000

1.2.5 3/2018 4/2018отворени поступак 4/2019Набавка услуге превоза ђака (основаца, 
средњошколаца и студената)

14850000

1.2.6 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 11/2018Набавка услуге контроле квалитета 
пољопривредног земљишта у власништву или 
закупу регистрованих пољопривредних газдинстава 
на пољопривредном земљишту у државној својини

1250000

1.2.7 4/2018 6/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Услуга односа са јавношћу  - ПР менаџера општине 
Нови Бечеј за 2018. годину

1000000

1.2.8 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Набавка услуге репрезентације за потребе општине 
Нови Бечеј, по партијама

3200000

1.2.9 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 9/2018Услуге сузбијања комараца и амброзије на 
територији општине Нови Бечеј

5000000

1.2.10 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Набавка услуге уклањање лешева животиња на 
територији општине Нови Бечеј

2500000

1.2.11 6/2018 6/2018поступак јавне набавке мале вредности 7/2018Набавка услуге комбајнирања стрних жита, уљане 
репице, сунцокрета и кукуруза са превозом на 
територији општине Нови Бечеј

1500000

1.2.12 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 2/2019Услуге израде и одржавање софтвера за потребе 
општине Нови Бечеј

1200000

1.2.13 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 12/2018Услуге снимања амброзије из ваздуха 1000000
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1.2.14 5/2018 6/2018отворени поступак 12/2018Набавка услуге ангажовања пољочуварске и 
патролне службе у општини Нови Бечеј

9166666,67

1.2.15 6/2018 7/2018поступак јавне набавке мале вредности 8/2018Маркетиншке услуге за манифестацију 
"Великогоспојински дани 2018"

1000000

1.2.16 6/2018 7/2018отворени поступак 9/2018Организација Великогоспојинских дана 2018. године 15869166

Измена број: IV 04-404-4/3-2018; усвојена: 14.6.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу анализа набавке „Организација Великогоспојински дани 2018“ утврђено је да због економичности саме организације поменуте манифестације могуће припојити 
сродне услуге које се тичу саме манифестације у један поступак, уместо првобитно планираних више мањих поступака. Сходно томе износ за спровођење предметне набавке није 
довољан за спровођење целокупне организације ове манифестације. Како процењена вредност јавне набавке мора бити валидна у време покретања поступка јавне набавке Наручилац је
 одлучио да процењену вредност усагласи са новим проценама и анализама и врши измену процењене вредности предметне набавке.

1.2.17 12/2018 12/2018поступак јавне набавке мале вредности 12/2018Израда пројектне студије оправданости израде 
пристаништа у Новом Бечеју

2000000

1.2.18 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Набавка услуге уклањања и предаје опасног отпада
 са територије општине Нови Бечеј овлашћеном 
оператеру

650000

Измена број: IV 04-404-4/1-2018; усвојена: 9.3.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку услуге уклањања и предаје опасног отпада са територије општине Нови 
Бечеј овлашћеном оператеру. С обзиром да се указала потреба за хитним уклањањем и предајом опасног отпада са локације некадашњег „Хинома“ Ново Милошево овлашћеном 
оператеру, 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 2018. годину, уношењем података за нови поступак јавне набавке, те је решено као у диспозитиву

1.2.19 5/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 6/2018Набавка услуге организације програма са техничком
 подршком поводом обележавања 230 година од 
добијања статуса "Вароши" Нови Бечеј за дан 
15.06.2018. године

1041665

Измена број: I 04-404-4/2-2018; усвојена: 18.5.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку услуге организације програма поводом обележавања 230 година од 
добијања статуса Вароши Нови Бечеј за дан 15.06.2018. године. Обзиром на то да се указала потреба за организовањем наведеног уметничког програма, наручилац је одлучио да 
предметну набавку унесе у план јавних набавки на основу члана 52. став 1. закона о јавним набавкама.

1.2.20 6/2018 6/2018поступак јавне набавке мале вредности 7/2018Израда пројектно-техничке документације санације 
зграде Дома здравља у Новом Бечеју

2083333

Измена број: I 04-404-4/2-2018; усвојена: 18.5.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку услуге Израда пројектно-техничке документације санације зграде Дома 
здравља у Новом Бечеју. Обзиром на то да се указала потреба за организовањем наведеног уметничког програма, наручилац је одлучио да предметну набавку унесе у план јавних 
набавки на основу члана 52. став 1. закона о јавним набавкама.

радови 223.346.861

1.3.1 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 11/2018Радови на изградњи капеле у Новом Милошеву  2 
фаза

3000000

1.3.2 5/2018 7/2018поступак јавне набавке мале вредности 11/2018Набавка радова на одржавању (кречење) зграда 
општинске управе Нови Бечеј

1000000

1.3.3 8/2018 8/2018поступак јавне набавке мале вредности 9/2018Набавка радова на реконструкцији санитарног 
чвора у ОШ "Ђорђе Јоановић" у Новом Милошеву

1250000

1.3.4 8/2018 10/2018поступак јавне набавке мале вредности 11/2018Набавка радова на повећању енергетске 
ефикасности зграда општинске управе Нови Бечеј

830000
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1.3.5 2/2018 3/2018отворени поступак 6/2018Радови на изградњи фискултурне сале у Бочару 39166666,67

1.3.6 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 7/2018Изградња екочесма у Куману 4583333

Измена број: I 04-404-4/2-2018; усвојена: 18.5.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу израђеног пројекта за екочесму у Куману утврђено је да првобитно планирани износ за израду предметне набавке није довољан за изградњу предметне чесме. 
Како процењена вредност јавне набавке мора бити валидна у време покретања поступка јавне набавке Наручилац је одлучио да процењену вредност усагласи са пројектом и врши 
измену процењене вредности предметне набавке.

1.3.7 5/2018 8/2018отворени поступак 11/2018Уређење и опремање индустријских зона у Новом 
Бечеју и Новим Милошеву

7500000

1.3.8 5/2018 7/2018отворени поступак 10/2018Поправке и одржавање локалних путева, улица и 
пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј,
 према предмеру радова и техничким 
карактеристикама набавке

11666666,67

1.3.9 5/2018 7/2018поступак јавне набавке мале вредности 10/2018Одржавање хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације на територији општине 
Нови Бечеј према предмеру радова и техничким 
карактеристикама набавке

4166666,67

1.3.10 10/2018 12/2018отворени поступак 7/2019Набавка радова на изградњи секундарне мреже 
фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски 
слив“

16776733,13

1.3.11 4/2018 5/2018отворени поступак 9/2018Набавка радова на изградњи постројења за 
припрему воде за пиће у Новом Бечеју- I фаза

122417641,3

Измена број: IV 04-404-4/1-2018; усвојена: 9.3.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, код набавке радова уписане под ред. бројем  1.3. 11., планирана је „Набавка радова на изградњи фабрике 
воде у Новом Бечеју – I фаза (постројења за припрему воде за пиће)“.Закљученим уговором између Управе за капитална улагања АП Војводине Нови Сад и општине Нови Бечеј, број 
136-401-315/2018-03/1 од 31.01.2018. године, предмет уговора је дефинисан као „Изградња постројења за припрему воде за пиће у Новом Бечеју – I фаза“, те је Наручилац, сходно 
закљученом уговору, одлучио да усклади и прецизира назив предмета јавне набавке, те је решено као у диспозитиву.

1.3.12 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 7/2018Набавка радова на адаптацији и реконструкцији 
неусловних аутобуских стајалишта у насељеним 
местима општине Нови Бечеј

4217000

Измена број: IV 04-404-4/1-2018; усвојена: 9.3.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку радова на адаптацији и реконструкцији неусловних аутобуских 
стајалишта према Пројекту – Идејном пројекту реконструкције аутобуских стајалишта (два стајалишта у улици Иве Лоле Рибара у Новом Бечеју, стајалиште у улици Маршала Тита у 
Новом Милошеву и стајалиште на Тргу Ослобођења у насељеном месту Кумане), за који су по закљученом уговору, број 143-401-6280/2017-05-5 од 15.12.2017. године, као и Анекса I  
Уговора од 13.02.2018. године, добијена средства Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај АП Војводине у укупном износу од 4.000.000,00динара, и у чему 
ће општина Нови Бечеј учествовати средствима у укупном износу од 1.060.400,00 динара, те је Наручилац, 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 2018. годину, уношењем података за нови поступак јавне набавке, те је решено као у
 диспозитиву.

1.3.13 3/2018 5/2018отворени поступак 7/2018Набавка радова на изградњи јавне расвете од 
кружног тока до улаза у Нови Бечеј

3500000

Измена број: IV 04-404-4/1-2018; усвојена: 9.3.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку радова  на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови 
Бечеј, која чини II фазу радова на изградњи јавне расвете у Новом Бечеју према Идејном решењу „Јавна расвета у Новом Бечеју, к.п. бр. 21556/2, 24601, 24602/1, 24602/2, 23515 и 24520 
к.о. Нови Бечеј“, те је Наручилац, 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 2018. годину, уношењем података за нови поступак јавне набавке, те је решено као у диспозитиву.
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1.3.14 6/2018 6/2018поступак јавне набавке мале вредности 9/2018Tехничко-биолошка рекултивација депресије у 
Куману

3272154

Измена број: IV 04-404-4/3-2018; усвојена: 14.6.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – техничко-биолошка рекултивације депресије у Куману. Дана 
23.05.2018. године Општина Нови Бечеј је закључила уговор (као прималац средстава) са АПВ Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај (као давалац 
средстава) о додели песповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара. На основу поменутог уговора давалац
 средстава ће обезбедити износ од 3.926.585,15 динара за Пројекат техничко-биолошке рекултивације, објекат: Депресије „Кумане“ на кат. Парцели број 1391 К.О. Кумане.
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Место и датум:
М.П.

Максимовић Саша

Овлашћено лице:

Максимовић Саша

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: IV 04-404-4/1-2018; усвојена: 9.3.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.

Измена број: I 04-404-4/2-2018; усвојена: 18.5.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку услуге организације програма поводом обележавања 230 година од добијања статуса Вароши Нови 
Бечеј за дан 15.06.2018. године. Обзиром на то да се указала потреба за организовањем наведеног уметничког програма, наручилац је одлучио да предметну набавку унесе у план јавних набавки на 
основу члана 52. став 1. закона о јавним набавкама.

2. Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку услуге Израда пројектно-техничке документације санације зграде Дома здравља у Новом Бечеју. 
Обзиром на то да се указала потреба за организовањем наведеног уметничког програма, наручилац је одлучио да предметну набавку унесе у план јавних набавки на основу члана 52. став 1. закона о 
јавним набавкама.

3. На основу израђеног пројекта за екочесму у Куману утврђено је да првобитно планирани износ за израду предметне набавке није довољан за изградњу предметне чесме. Како процењена вредност 
јавне набавке мора бити валидна у време покретања поступка јавне набавке Наручилац је одлучио да процењену вредност усагласи са пројектом и врши измену процењене вредности предметне 
набавке.

3. Након извршених измена, утврђена је нова процењена вредност набавки исказаних у Плану набавки, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву.

Измена број: IV 04-404-4/3-2018; усвојена: 14.6.2018.; план: Годишњи план јавних набавки од 1.2.2018.
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – техничко-биолошка рекултивације депресије у Куману. Дана 23.05.2018. године Општина 
Нови Бечеј је закључила уговор (као прималац средстава) са АПВ Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај (као давалац средстава) о додели песповратних 
подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара. На основу поменутог уговора давалац средстава ће обезбедити износ од 3.926.585,15 
динара за Пројекат техничко-биолошке рекултивације, објекат: Депресије „Кумане“ на кат. Парцели број 1391 К.О. Кумане.

2. Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку добара Противградне ракете домаће производње. Дана 26.12.2017. године Општина Нови Бечеј је 
закључила уговор (као прималац средстава) са АПВ Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство (као давалац средстава) о додели песповратних средстава за 
подизање нивоа ефикасности противградне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години. На основу поменутог уговора давалац средстава ће обезбедити износ од 
396.000,00 динара за набавку противградних ракета што представља 50 % од укупних прихватљивих трошкова. Корисник средстава је обавезан да обезбеди износ од 396.000,00 на име 
суфинансирања.

3. Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку добара рачунара и рачунарске опреме. Како се указала потреба за набавком нових рачунара и 
сродне опреме, која би заменила дотрајалу, неопходно је да такав поступак буде предвиђен планом јавних набавки.

4. На основу анализа набавке „Организација Великогоспојински дани 2018“ утврђено је да због економичности саме организације поменуте манифестације могуће припојити сродне услуге које се тичу 
саме манифестације у један поступак, уместо првобитно планираних више мањих поступака. Сходно томе износ за спровођење предметне набавке није довољан за спровођење целокупне 
организације ове манифестације. Како процењена вредност јавне набавке мора бити валидна у време покретања поступка јавне набавке Наручилац је одлучио да процењену вредност усагласи са 
новим проценама и анализама и врши измену процењене вредности предметне набавке.
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