
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Број:  IV  04-404-5/3-2015 

Дана:  06. 03. 2015. 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 ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ  О  ПЛАНУ  НАБАВКИ  И ПЛАНА  НАБАВКИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  НОВИ  БЕЧЕЈ  ЗА 2015. годину 

 

      Усваја се измена и допуна Плана набавки Општинске управе Нови Бечеј за 2015. годину, и то: 

 

1.  МЕЊА СЕ  И  ДОПУЊУЈЕ План  набавки  Општинске управе Нови Бечеј за 2015. годину –  

     део План  јавних набавки Општинске управе Нови Бечеј, у делу који се односи на предмет  

     набавке, конта, обликовање набавке по партијама, опредељивање процењене вредности и износе  

     планираних средстава без ПДВ-а и са ПДВ-ом, на следећи начин: 

 

               код набавки добара: 

             - уписане под  ред. бројем 1.1. 3. са предметом набавке: Канцеларијски материјал, МЕЊА   

                СЕ уписани податак за Партију 2. –Тонери (рециклирани)  на Тонери (пуњење  

                испражњених тонера). Остали уписани подаци о набавци остају непромењени;  

             - уписане под  ред. бројем 1.1. 4. са предметом набавке: Набавка пића, напитака и  

               разних прехрамбених производа за потребе Општинске управе Нови Бечеј, у рубрици  

               „Конто – позиција“ поред постојећих конта, дописује се нови конто 426823 – Намирнице за  

               припремање хране, са позиција 19 и 5.  Остали уписани подаци о набавци остају  

               непромењени; 

 

               код набавке услуге: 

             - уписане под  ред. бројем 1.2. 1. са предметом набавке: Услуге репрезентације, уписују се  

               следећи подаци: 

 

              -  да је предмет набавке обликован по партијама,  

  

 -    у рубрици „Партије“ уписују се подаци: да је предмет набавке обликован у пет  

      партија, називи партија, док ће наручилац накнадно (Одлуком о покретању поступка   

      предметне јавне набавке) утврдити процењене вредности по партијама без ПДВ-а и са ПДВ- 

      ом:  
                          - Партија бр. 1.– Услуживање оброка на територији општине Нови Бечеј, 

                          - Партија бр. 2.– Услуживање оброка на територији општине Бечеј, 

              - Партија бр. 3.– Услуживање оброка на територији Града Зрењанина, 

                          - Партија бр. 4.– Услуживање оброка на територији Града Новог Сада и 

                          - Партија бр. 5.– Услуживање оброка на територији Града Београда; 

 



 

- у рубрици „Конто – позиција“  МЕЊА СЕ уписани податак  о конту „423711“ на  нови конто  

423621 – Угоститељске услуге; 

 

       2.   МЕЊА СЕ  И  ДОПУЊУЈЕ План  набавки  Општинске управе Нови Бечеј за 2015.  

             годину – у делу набавки на које се Закон не примењује, и то у делу који се односи на конта,  

             разлоге и оправданост набавке, на следећи начин: 

 

               код набавки добара: 

             - уписане под  ред. бројем 2.1. 1. са предметом набавке: Биодекорација за потребе  

               Општинске управе Нови Бечеј, у рубрици „Конто – позиција“ МЕЊА СЕ уписани податак   

               о конту са „426121“ на  нови конто 426131 – Цвеће и зеленило; 

  

             - уписане под  ред. бројем 2.1. 2. са предметом набавке:  Остали материјал за превозна  

               средства за потребе Општинске управе Нови Бечеј, у рубрици „Конто – позиција“ МЕЊА  

               СЕ уписани податак  о конту са „426919“ на  нови конто 426491 – Остали материјал за  

               превозна средства; 

 

               код набавке услуге: 

             - уписане под  ред. бројем 2.2. 6. са предметом набавке: Трошкови смештаја на службеном  

               путу,у рубрици „Разлози и оправданост набавке“, уместо уписаног „ Неопходно је обезбедити   

               услугу друмског превоза на службеном путу“ уписује се: „ Неопходно је обезбедити  услугу 

               смештаја на службеном путу“. 

 

 

3. Након извршених измена, процењена вредност набавки исказаних у Плану набавки Општинске     

   управе Нови Бечеј остаје непромењена. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

1. Накнадно је утврђено да су за предмете набавки наведене у тачци 1. диспозитива ове Одлуке, у 

Плану јавних набавки Општинске управе Нови Бечеј: код набавке 1.1. 3. - канцеларијског материјала 

за Партију бр. 2 - Тонери (рециклирани), због техничке грешке унети подаци о предмету набавке са 

непрецизним одређивањем предмета набавке (ради о пуњењу испражњених тонера),  код набавке 1.1. 

4. - пића, напитака и разних прехрамбених производа, где су због техничке грешке унети непотпуни  

подаци за конта на предвиђеним позицијама, и код набавке 1.2. 1. - услуге репрезентације, где је због 

техничке грешке, набавка предвиђена без обликовања по партијама, без опредељивања процењене 

вредности по партијама без ПДВ-а и са ПДВ-ом и са неодговарајућим контом, те је Наручилац 

одлучио као у диспозитиву. 

 

2. Накнадно је утврђено да су за предмете набавки наведене у тачци 2. диспозитива ове Одлуке, у 

Плану набавки Општинске управе Нови Бечеј, у делу Набавки на које се не примењује Закон,  

због техничке грешке унети погрешни подаци у делу који се односи на конта, разлоге и оправданост 

набавке, који се морају изменити, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

 

3. Након извршених измена, процењена вредност набавки исказаних у Плану набавки Општинске 

управе Нови Бечеј остаје непромењена. 

 

 

                                                                                                                               НАЧЕЛНИК 

                                                                                                               Општинске управе Нови Бечеј: 

                                                                                        ____________________________ 

                                                                                          Tамара Иванишевић, дипл. правн. 

 


