
План јавних набавки за 2020. годину 
Општина Нови Бечеј

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки 2020 3.2.2020.
Измена број: IV 04-404-4/1-2020 16.4.2020.
Измена број: IV 04-404-4/2-2020 18.5.2020.
Измена број: IV 04-404-4/3-2020 26.5.2020.
Измена број: IV 04-404-4/4-2020 2.6.2020.
Измена број: IV 04-404-4/5-2020 18.6.2020.
Измена број: IV 04-404-6-2020 26.6.2020.

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

265.661.872

са ПДВ-ом

2020 214.586.873

2021 45.525.000

2022 5.550.000

добра 43.746.665

1.1.1 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка 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

2.916.666

1. Пића и напитци1.416.666

2. Месо и месне прерађевине500.000

3. Разни прехрамбени производи833.000

4. Хлеб и пециво166.666

По годинама: 
2020-1.458.333

2021-1.458.333

Набавка 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
1. Пића и напитци

2. Месо и месне прерађевине
3. Разни прехрамбени производи
4. Хлеб и пециво

1.1.2 7
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

интерни број поступка: 2; Остале напомене:

Набавка грађевинског материјала за потребе
 извођења јавних радова  у општини Нови 
Бечеј у 2020. години

2.083.333

По годинама: 
2020-2.083.333

Набавка грађевинског материјала за потребе
 извођења јавних радова  у општини Нови 
Бечеј у 2020. години
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1.1.3 7
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

интерни број поступка: 3; Остале напомене:

Поклон пакети за ђаке прваке - прибор за 
школу са ташнама
830.000

По годинама: 
2020-830.000

Поклон пакети за ђаке прваке - прибор за 
школу са ташнама

1.1.4 4
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

интерни број поступка: 4; Остале напомене:

Набавка рачунара и рачунарске опреме583.333

По годинама: 
2020-583.333

Набавка рачунара и рачунарске опреме

1.1.5 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

интерни број поступка: 5; Остале напомене:

Набавка опреме за дворац Хертерленди у 
Бочару
833.333

По годинама: 
2020-833.333

Набавка опреме за дворац Хертерленди у 
Бочару

1.1.6 2
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2022

интерни број поступка: 6; Остале напомене:

Електична енергија за јавну расвету и објекте
 општине Нови Бечеј
35.000.000

По годинама: 
2020-13.000.000

2021-17.000.000

2022-5.000.000

Електична енергија за јавну расвету и објекте
 општине Нови Бечеј

1.1.7 5
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

интерни број поступка: 7; Остале напомене:

Набавка канцеларијског намештаја583.333

По годинама: 
2020-583.333

Набавка канцеларијског намештаја

1.1.8 5
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

интерни број поступка: 8; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/2-2020; усвојена: 18.5.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.; поступак: ДОДАТ
Образложење: . Наручилац је 02.03.2020. године закључио уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години 
саКабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику. Наведеним уговором број 401-00-136/62/2020-01 општини Нови Бечеј додељено је 1.100.000,00 
динара са ПДВ-ом за набавку опреме за одељење за гинекологију у Дому здравља Нови Бечеј.

Измена број: IV 04-404-4/4-2020; усвојена: 2.6.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку добара , али након објављивања набавке и њене обуставе, јер 
није примљена ниједна понуда, Наручилац је одлучио да набавку учини доступнијом већем броју понуђача и да је подели у две партије.

Набавка опреме за одељење гинекологије у 
Дому здравља Нови Бечеј
916.667

1. Дигитални видео колпоскоп, гинеколошка 
електрична столица, медицинска лампа за 
преглед, радна столица са и без наслона

849.000

2. Мерач притиска и дигитална вага67.667

По годинама: 
2020-916.667

Набавка опреме за одељење гинекологије у 
Дому здравља Нови Бечеј
1. Дигитални видео колпоскоп, гинеколошка 
електрична столица, медицинска лампа за 
преглед, радна столица са и без наслона
2. Мерач притиска и дигитална вага

услуге 87.953.333
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1.2.1 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

интерни број поступка: 1; Остале напомене:

Организација наступа општине Нови Бечеј на
 Међународном Сајму туризма
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Организација наступа општине Нови Бечеј на
 Међународном Сајму туризма

1.2.2 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

интерни број поступка: 2; Остале напомене:

Услуге штампања материјала и израда 
новогодишњег штампаног материјала за 
потребе општине Нови Бечеј

4.500.000

По годинама: 
2020-4.500.000

Услуге штампања материјала и израда 
новогодишњег штампаног материјала за 
потребе општине Нови Бечеј

1.2.3 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

интерни број поступка: 3; Остале напомене:

Набавка услуге физичког обезбеђења 
објеката културе, манифестација које ће се 
одржати у Новом Бечеју и лицитације 
државног земљишта у општини Нови Бечеј

2.800.000

По годинама: 
2020-2.000.000

2021-800.000

Набавка услуге физичког обезбеђења 
објеката културе, манифестација које ће се 
одржати у Новом Бечеју и лицитације 
државног земљишта у општини Нови Бечеј

1.2.4 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

интерни број поступка: 4; Остале напомене:

Услуге промоције Новог Бечеја1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Услуге промоције Новог Бечеја

1.2.5 12
2020

12
2020

отворени 
поступак

12
2021

интерни број поступка: 5; Остале напомене:

Набавка услуге превоза ђака (основаца, 
средњошколаца и студената)
18.300.000

По годинама: 
2021-18.300.000

Набавка услуге превоза ђака (основаца, 
средњошколаца и студената)

1.2.6 4
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

интерни број поступка: 7; Остале напомене:

Услуга односа са јавношћу  - ПР менаџера 
општине Нови Бечеј за 2020. годину
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Услуга односа са јавношћу  - ПР менаџера 
општине Нови Бечеј за 2020. годину

1.2.7 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

интерни број поступка: 8; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка услуге репрезентације за потребе 
општине Нови Бечеј, по партијама
3.200.000

1. Партија број 1- Нови Бечеј2.500.000

2. Партија број 2 -Бечеј75.000

3. Партија број 3- Нови Сад416.666

4. Партија број 4 - Београд208.334

По годинама: 
2020-1.900.000

2021-1.300.000

Набавка услуге репрезентације за потребе 
општине Нови Бечеј, по партијама
1. Партија број 1- Нови Бечеј
2. Партија број 2 -Бечеј

3. Партија број 3- Нови Сад
4. Партија број 4 - Београд
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1.2.8 4
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

интерни број поступка: 8; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/3-2020; усвојена: 26.5.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку услуга услуге комбајнирања стрних жита, уљане репице, 
сунцокрета и кукуруза са превозом на територији општине Нови Бечеј у износу од 2.500.000,00 без ПДВ-а, односно 3.000.000,00 са ПДВ-ом, међутим, у моменту покретања предметног 
поступка Наручилац је утврдио да у Буџету општине нема толико предвиђених средстава за предметну услугу и да је општина Нови Бечеј са одређеним бројм узурпатора државне земље
 већ склопила вансудско поравнање .

Набавка услуге комбајнирања стрних жита, 
уљане репице, сунцокрета и кукуруза са 
превозом на територији општине Нови Бечеј

833.333

По годинама: 
2020-833.333

Набавка услуге комбајнирања стрних жита, 
уљане репице, сунцокрета и кукуруза са 
превозом на територији општине Нови Бечеј

1.2.9 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

интерни број поступка: 10; Остале напомене:

Услуге израде и одржавање софтвера за 
потребе општине Нови Бечеј
1.200.000

По годинама: 
2020-1.200.000

Услуге израде и одржавање софтвера за 
потребе општине Нови Бечеј

1.2.10 5
2020

6
2020

отворени 
поступак

12
2020

интерни број поступка: 11; Остале напомене:

Набавка услуге ангажовања пољочуварске и 
патролне службе у општини Нови Бечеј
9.166.667

По годинама: 
2020-6.100.000

2021-3.066.667

Набавка услуге ангажовања пољочуварске и 
патролне службе у општини Нови Бечеј

1.2.11 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

интерни број поступка: 12; Остале напомене:

Маркетиншке услуге за манифестацију 
"Великогоспојински дани 2020"
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Маркетиншке услуге за манифестацију 
"Великогоспојински дани 2020"

1.2.12 5
2020

6
2020

отворени 
поступак

9
2020

интерни број поступка: 13; Остале напомене:

Организација Великогоспојинских дана 2020. 
године
18.500.000

По годинама: 
2020-18.500.000

Организација Великогоспојинских дана 2020. 
године

1.2.13 7
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2022

интерни број поступка: 14; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка услуга фиксне и мобилне 
телефоније
Партија 1, Мобилна телефонија
Партија 2, Фиксна телефонија

2.200.000

1. Мобилна телефонија1.200.000

2. Фиксна телефонија1.000.000

По годинама: 
2020-550.000

2021-1.100.000

2022-550.000

Набавка услуга фиксне и мобилне 
телефоније
Партија 1, Мобилна телефонија
Партија 2, Фиксна телефонија
1. Мобилна телефонија
2. Фиксна телефонија

Страна 4 од 9Датум штампе: 26.6.2020. Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.14 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

интерни број поступка: 15; Остале напомене:

Сузбијање крпеља и дератизација2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Сузбијање крпеља и дератизација

1.2.15 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

интерни број поступка: 15; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-6-2020; усвојена: 26.6.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку услуга геронто домаћице у износу од 6.499.740,00 без ПДВ-а, 
односно 7.800.000,00 са ПДВ-ом, међутим, покретање набавке је планирано за месец јун. Наручилац покреће набавку месец дана касније, те ће смањити износ процењене вредности. На
 основу уговора о наменским трансферима у социјалној заштити Министарство за рад, запошњавање, борачка и социјална питања Општини Нови Бечеј је додељен износ 4.088.333,68 
динара са ПДВ-ом.

Набавка услуге геронто домаћица5.000.000

По годинама: 
2020-5.000.000

Набавка услуге геронто домаћица

1.2.16 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

интерни број поступка: 17; Остале напомене:

Услуга организација мото-трка1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Услуга организација мото-трка

1.2.17 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

интерни број поступка: 18; Остале напомене:

Услуге геометра2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Услуге геометра

1.2.18 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

интерни број поступка: 19; Остале напомене:

Услуге личног пратиоца3.333.333

По годинама: 
2020-3.333.333

Услуге личног пратиоца

1.2.19 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

интерни број поступка: 19; Остале напомене:

Пројектовање балон сале, спортских и 
туристичких садржаја на стадиону у Новом 
Бечеју

1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Пројектовање балон сале, спортских и 
туристичких садржаја на стадиону у Новом 
Бечеју

1.2.20 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

интерни број поступка: 20; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/1-2020; усвојена: 16.4.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 3.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку услуге – Стручни надзор над радовима: изградња фискултурне сале са 
пратећим садржајем у Бочару, Како је расписана набавка радова на изградњи фислултурне сале у Бочару, биће неопходно обезбедити стручни надзор над предметним грађевинским 
радовима.
Пре покретања поступка јавне набавке, предметна набавка мора бити у плану јавних набавки, како би Наручилац могао да је покрене.

Стручни надзор над радовима: Изградња 
фискултурне сале са пратећим садржајем у 
Бочару

1.920.000

По годинама: 
2020-1.920.000

Стручни надзор над радовима: Изградња 
фискултурне сале са пратећим садржајем у 
Бочару
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1.2.21 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

интерни број поступка: 21; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/5-2020; усвојена: 18.6.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку услуге – Уклањања лешева животиња са територије општине Нови 
Бечеј.
Пре покретања поступка јавне набавке, предметна набавка мора бити у плану јавних набавки, како би Наручилац могао да је покрене.

Набавка услуге уклањање лешева животиња 
са територије општине Нови Бечеј
5.000.000

По годинама: 
2020-2.500.000

2021-2.500.000

Набавка услуге уклањање лешева животиња 
са територије општине Нови Бечеј

радови 133.961.875

1.3.1 5
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

интерни број поступка: 1; Остале напомене:

Набавка радова на одржавању 
непокретности у својини општине Нови Бечеј
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Набавка радова на одржавању 
непокретности у својини општине Нови Бечеј

1.3.2 8
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

интерни број поступка: 2; Остале напомене:

Набавка радова на реконструкцији 
санитарног чвора у ОШ "Ђорђе Јоановић" у 
Новом Милошеву

1.250.000

По годинама: 
2020-1.250.000

Набавка радова на реконструкцији 
санитарног чвора у ОШ "Ђорђе Јоановић" у 
Новом Милошеву

1.3.3 8
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

интерни број поступка: 3; Остале напомене:

Набавка радова на повећању енергетске 
ефикасности зграда општинске управе Нови 
Бечеј

830.000

По годинама: 
2020-830.000

Набавка радова на повећању енергетске 
ефикасности зграда општинске управе Нови 
Бечеј

1.3.4 5
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

интерни број поступка: 4; Остале напомене:

Уређење и опремање индустријских зона у 
Новом Бечеју и Новим Милошеву
833.333

По годинама: 
2020-833.333

Уређење и опремање индустријских зона у 
Новом Бечеју и Новим Милошеву

1.3.5 5
2020

7
2020

отворени 
поступак

10
2020

интерни број поступка: 5; Остале напомене:

Поправке и одржавање локалних путева, 
улица и пружних прелаза на територији 
општине Нови Бечеј

12.500.000

По годинама: 
2020-12.500.000

Поправке и одржавање локалних путева, 
улица и пружних прелаза на територији 
општине Нови Бечеј

1.3.6 5
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2020

интерни број поступка: 6; Остале напомене:

Одржавање хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације на територији 
општине Нови Бечеј

4.166.667

По годинама: 
2020-4.166.667

Одржавање хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације на територији 
општине Нови Бечеј
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1.3.7 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

интерни број поступка: 7; Остале напомене:

Реализација пројекта: Семафоризација 
пешачког прелаза у Новом Милошеву
1.647.700

По годинама: 
2020-1.647.700

Реализација пројекта: Семафоризација 
пешачког прелаза у Новом Милошеву

1.3.8 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2020

интерни број поступка: 8; Остале напомене:

Изградња паркинга код Дома здравља4.166.666

По годинама: 
2020-4.166.666

Изградња паркинга код Дома здравља

1.3.9 4
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

интерни број поступка: 9; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Рушење објеката у дворишту суда и рушење 
објеката склоних паду по налогу инспекције
4.583.333

1. Рушење објеката у дворишту суда3.000.000

2. Рушење објеката склоних паду по налогу 
инспекције

1.583.333

По годинама: 
2020-4.583.333

Рушење објеката у дворишту суда и рушење 
објеката склоних паду по налогу инспекције
1. Рушење објеката у дворишту суда
2. Рушење објеката склоних паду по налогу 
инспекције

1.3.10 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

интерни број поступка: 10; Остале напомене:

Реализација пројекта саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације за постављање 
брзинског дисплеја у Новом Милошеву

962.620

По годинама: 
2020-962.620

Реализација пројекта саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације за постављање 
брзинског дисплеја у Новом Милошеву

1.3.11 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

6
2020

интерни број поступка: 11; Остале напомене:

Изградња фискултурне сале са пратећим 
садржајем у Бочару
64.904.168

По годинама: 
2020-64.904.168

Изградња фискултурне сале са пратећим 
садржајем у Бочару

1.3.12 8
2020

8
2020

отворени 
поступак

12
2020

интерни број поступка: 12; Остале напомене:

Изградња музејског објекта са пратећим 
садржајем
9.716.666

По годинама: 
2020-9.716.666

Изградња музејског објекта са пратећим 
садржајем

1.3.13 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

интерни број поступка: 13; Остале напомене:

Реализација пројекта: Наткривени простори 
за чекање аутобуса на аутобуским 
стајалиштима

3.114.000

По годинама: 
2020-3.114.000

Реализација пројекта: Наткривени простори 
за чекање аутобуса на аутобуским 
стајалиштима

1.3.14 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

интерни број поступка: 14; Остале напомене:

Уређење атарских путева и отресишта4.166.666

По годинама: 
2020-4.166.666

Уређење атарских путева и отресишта
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1.3.15 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

интерни број поступка: 15; Остале напомене:

Израда и монтажа дрвених кућица и тезги3.186.000

По годинама: 
2020-3.186.000

Израда и монтажа дрвених кућица и тезги

1.3.16 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

интерни број поступка: 16; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/1-2020; усвојена: 16.4.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1. Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – Изградња аутобуских стајалишта. Наручилац сматра да 
постојећа стајалишта нису безбедна, те да их треба удаљити од пута и саобраћаја због безбедности путника.

Изградња аутобуских стајалишта4.166.666

По годинама: 
2020-4.166.666

Изградња аутобуских стајалишта

1.3.17 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

интерни број поступка: 17; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/1-2020; усвојена: 16.4.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 2.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – Изградња отресишта у општини Нови Бечеј. Пре покретања 
поступка јавне набавке, предметна набавка мора бити у плану јавних набавки, како би Наручилац могао да је покрене.

Изградња отресишта у општини Нови Бечеј4.833.333

По годинама: 
2020-4.833.333

Изградња отресишта у општини Нови Бечеј

1.3.18 5
2020

6
2020

отворени 
поступак

8
2020

интерни број поступка: 18; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/2-2020; усвојена: 18.5.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – Реконструкција и адаптација здраге омладинског дома у Новом 
Милошеву.
Пре покретања поступка јавне набавке, предметна набавка мора бити у плану јавних набавки, како би Наручилац могао да је покрене.

Реконструкција и адаптација зграде 
омладинског дома у Новом Милошеву
7.934.058

По годинама: 
2020-7.934.058

Реконструкција и адаптација зграде 
омладинског дома у Новом Милошеву
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Место и датум:
М.П.

Максимовић Саша

Овлашћено лице:

Максимовић Саша

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: IV 04-404-4/1-2020; усвојена: 16.4.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.
1. Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – Изградња аутобуских стајалишта. Наручилац сматра да постојећа стајалишта нису 
безбедна, те да их треба удаљити од пута и саобраћаја због безбедности путника.
2.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – Изградња отресишта у општини Нови Бечеј. Пре покретања поступка јавне набавке, 
предметна набавка мора бити у плану јавних набавки, како би Наручилац могао да је покрене.

3.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку услуге – Стручни надзор над радовима: изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у 
Бочару, Како је расписана набавка радова на изградњи фислултурне сале у Бочару, биће неопходно обезбедити стручни надзор над предметним грађевинским радовима.
Пре покретања поступка јавне набавке, предметна набавка мора бити у плану јавних набавки, како би Наручилац могао да је покрене.

Измена број: IV 04-404-4/2-2020; усвојена: 18.5.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.
1. Наручилац је 02.03.2020. године закључио уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години саКабинетом министра без 
портфеља задуженог за демографију и популациону политику. Наведеним уговором број 401-00-136/62/2020-01 општини Нови Бечеј додељено је 1.100.000,00 динара са ПДВ-ом за набавку опреме за 
одељење за гинекологију у Дому здравља Нови Бечеј.

2.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – Реконструкција и адаптација здраге омладинског дома у Новом Милошеву.
Пре покретања поступка јавне набавке, предметна набавка мора бити у плану јавних набавки, како би Наручилац могао да је покрене.

Измена број: IV 04-404-4/3-2020; усвојена: 26.5.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.
..1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку услуга услуге комбајнирања стрних жита, уљане репице, сунцокрета и кукуруза са 
превозом на територији општине Нови Бечеј у износу од 2.500.000,00 без ПДВ-а, односно 3.000.000,00 са ПДВ-ом, међутим, у моменту покретања предметног поступка Наручилац је утврдио да у 
Буџету општине нема толико предвиђених средстава за предметну услугу и да је општина Нови Бечеј са одређеним бројм узурпатора државне земље већ склопила вансудско поравнање .

Измена број: IV 04-404-4/4-2020; усвојена: 2.6.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.
Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку добара , али након објављивања набавке и њене обуставе, јер није примљена ниједна 
понуда, Наручилац је одлучио да набавку учини доступнијом већем броју понуђача и да је подели у две партије.

Измена број: IV 04-404-4/5-2020; усвојена: 18.6.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац није предвидео набавку услуге – Уклањања лешева животиња са територије општине Нови Бечеј.
Пре покретања поступка јавне набавке, предметна набавка мора бити у плану јавних набавки, како би Наручилац могао да је покрене.

Измена број: IV 04-404-6-2020; усвојена: 26.6.2020.; план: План јавних набавки 2020 од 3.2.2020.
Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2020. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку услуга геронто домаћице у износу од 6.499.740,00 без ПДВ-а, односно 7.800.000,00 са ПДВ-
ом, међутим, покретање набавке је планирано за месец јун. Наручилац покреће набавку месец дана касније, те ће смањити износ процењене вредности. На основу уговора о наменским трансферима
 у социјалној заштити Министарство за рад, запошњавање, борачка и социјална питања Општини Нови Бечеј је додељен износ 4.088.333,68 динара са ПДВ-ом.
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