
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Број:  IV  04-404-5/1-2014 

Дана:  30. 01. 2014. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

 

На основу члана  69. став 1. 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),  Начелник Општинске управе Нови Бечеј   д о н о с и 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О  ПЛАНУ  НАБАВКИ  ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

1.  Усваја се План набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину, чија је укупна  

             процењена вредност 26.783.000,00 динара; 

2.  План набавки обухвата: набавку добара, услуга и радова за потребе  Општинске управе 

             Нови Бечеј и састоји се од: Плана јавних набавки и Плана набавки на које се не примењује  

             Закон о јавним набавкама; 

3.  План јавних набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину, процењене вредности   

18.220.000,00  динара, је саставни део Плана  набавки за 2014. годину и ове Одлуке; 

4.  План набавки Општинске управе Нови Бечеј на које се не примењује Закон о јавним 

             набавкама за 2014. годину, процењене вредности 8.563.000,00  динара,  је саставни део  

             Плана набавки за 2014. годину и ове Одлуке; 

5. Саставни део Плана набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину и ове Одлуке је и 

Образложење Плана набавки, које садржи: разлоге и оправданост набавки, као и начин на који 

је утврђена процењена вредност јавне набавке; 

6. Средства за реализацију Плана набавки Општинe Нови Бечеј за 2014. годину предвиђена су 

Одлуком о буџету Општине за 2014. годину („Сл. лист општине Нови Бечеј, број 21/2013);  

7. Првобитно планирана средства за одређену јавну набавку не могу се повећати за више од 10 

%, осим у случају елементарних непогода, хаварија или ванредних догађаја чије наступање не 

зависи од воље наручиоца. 

8. План набавки Општине за 2014. годину се може изменити само у случају ребаланса буџета, 

односно измена финансијског плана уз образложење; 

9. О извршењу ове Одлуке стараће се Начелник Општинске управе Нови Бечеј. 

 

 

                                                                                                                               НАЧЕЛНИК 

                                                                                                               Општинске управе Нови Бечеј: 

                                                                                        ____________________________ 

                                                                                          Душко Петровић, дипл. правн. 

 

 

 



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

Плана набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину 

  

 

Планом набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину обухваћена је набавка добара, услуга 

и радова за потребе  Општинске управе Нови Бечеј. 

 

План набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину састоји се од:  

- Плана јавних набавки и  

- Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама; 

 

Укупна процењена вредност свих набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину 

26.783.000,00динара;  

Укупна процењена вредност јавних набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину 

18.220.000,00  динара;  

Укупна процењена вредност набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама  је 8.563.000,00  динара; 

 

Све предвиђене набавке у Плану набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2014. годину су 

неопходне су за обављање редовне делатности, чијом се благовременом набавком обезбеђује 

несметан рад и функционисање Општинске управе и Скупштине општине Нови Бечеј у извршавању 

постављених задатака, а за реализацију истих, средства су предвиђена Одлуком о буџету Општине за 

2014. годину, у разделу 2, глава 2.1 и 2.2 („Сл. лист општине Нови Бечеј, број 21/2013).  

 

Процењена вредност јавних набавки утврђена је на следећи начин:  

- Код набавки добара за процењену вредност узета је укупна процењена вредност уговора за 

све време његовог трајања (сходно чл. 65. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  РС“ број 124/2012), јер се ради о уговорима о куповини добара који 

се закључују на рок од 12 месеци или краћи рок; 

- При утврђивању процењене вредности услуга укључени су и сви трошкови везани за 

услугу које ће имати понуђач, и то: 

      – за услуге осигурања – висина премије, као и друге врсте плаћања које терете  

   услугу;  

           -     Приликом одређивања процењене вредности радова, основицу за израчунавање исте 

                 представља укупна вредност радова, и у исту је укључена и вредност свих добара  и услуга, 

                 који су неопходни за извршење уговора о јавној набавци радова; 

           -     Приликом одређивања процењене вредности јавних набавки обликованих по партијама,  

                 иста је одређена појединачно за сваку партију; 

                 Процењена вредност јавних набавки обликованих по партијама обухвата процењену  

                 вредност свих партија, за период за који се закључује уговор; 

 

 

 

 

 

 


