
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Број:  IV  04-404-5/2-2015 

Дана:  23. 02. 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 ПРВОЈ 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.  ДОПУЊУЈЕ  СЕ  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, ОРН,  

     опредељене процењене вредности и износе планираних средстава без ПДВ-а и са ПДВ-ом, на  

     следећи начин: 

 

               код набавке добара: 

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

               разних прехрамбених производа за потребе Општинске управе Нови Бечеј, уписују се 

               следећи подаци: 

 

              -  да је предмет набавке обликован по партијама,  

 

              -   поред уписаних шифара из ОРН , додају се нове шифре: 15100000 – Производи  

                  животињског порекла, месо и месни производи, 15550000 - Разни млечни производи,   

                  03200000 – Житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће и 15810000 – Хлебни  

                  производи, свежа пецива и колачи. 

  

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

      партије, називи партија, процењене вредности по партијама без ПДВ-а и са ПДВ- 

      ом и процењене вредности без ПДВ-а за 2015. годину, и то:  
                          - Партија бр. 1.– Пића и напитци -  1.600.000,00 дин.без ПДВ-а, одн. 1.920.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

- Партија бр. 2.– Месо и месне прерађевине -  730.000,00 динара без ПДВ-а, одн. 876.000,00  

  дин.са ПДВ-ом, 

- Партија бр. 3.– Разни прехрамбени производи - 430.000,00 динара без ПДВ-а, одн.  

  516.000,00 дин.са ПДВ-ом  и 

- Партија бр. 4. -  Хлеб и пецива - 240.000,00 динара без ПДВ-а, одн. 264.000,00 дин.са ПДВ-ом; 

  и 

- у рубрици процењена вредност набавке за 2015. годину -   2.400.000,00 динара без ПДВ-а,  

уписује се процењена вредност по партијама, и то за: 
   - Партија бр. 1.– Пића и напитци -  1.300.000,00 дин.без ПДВ-а, одн.  1.560.000,00 дин.са  

                                         ПДВ-ом, 



 

   - Партија бр. 2.– Месо и месне прерађевине - 550.000,00 динара без ПДВ-а, 

     одн. 660.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

   - Партија бр. 3.– Разни прехрамбени производи- 350.000,00 динара без ПДВ-а,  

     одн. 420.000,00 дин.са ПДВ-ом, 

   - Партија бр. 4. -  Хлеб и пецива - 200.000,00 динара без ПДВ-а, одн. 220.000,00 

     дин.са ПДВ-ом, 

 

       2.   У Плану  набавки Општинске управе Нови Бечеј, у делу на које се не примењује Закон,  

             код набавки добара, УПИСУЈЕ СЕ под  ред. бројем  2.1. 10. - „Набавка воде за апарате“ 

             Предметна набавка се уноси са следећим подацима: 

             1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 2.1. 10.   

  

          2) предмет (јавне) набавке – „Набавка воде за апарате“  

 

                    Назив и ознака из Општег речника набавки: 41110000 – Пијаћа вода; 

                   

         3) износ планираних средстава за (јавну) набавку –  160.000,00 динара без ПДВ-а, тј. тј. 192.000,00  

             динара са ПДВ-ом;  

               4) податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање – Предметна  

   ће се финансирати средствима која су обезбеђена Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2015. 

   годину ( „Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 21/2014), са раздела 2, глава 2.1., програмска  

   класификација 0602-0001, функц. класификација 130, са буџетске позиције 19 – Материјал,  

   конто 426829 – Остали материјал за угоститељство; 

 

         5) процењену вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу и укупно: 160.000,00 динара без ПДВ-а, 

             тј. 192.000,00  динара са ПДВ-ом;  

 

        6) врсту поступка јавне набавке, односно одредбу Закона на основу које се Закон не примењује на  

            предмет јавне набавке на основу које је конкретна набавка изузета од примене закона: предметна  

            набавка је сврстана у набавке на које се Закон не примењује, јер је укупна процењена вредност  

            истоврсних добара на годишњем нивоу, која имају иста својства и намену, и припадају истој 

            групи добара у Општем речнику набавке, нижа од вредности одређене Законом о јавним набавкама 

            за спровођење поступка јавних набавки; 

        7) о примени других поступака и процедура за набавке на које се не примењује Закон: – 

       8) оквирни датум покретања поступка:  фебруар 2015. године; 

       9) оквирни датум закључења уговора: март 2015. године; 

             10) оквирни датум извршења уговора: децембар 2015. године 

             11) податак о централизованој набавци: – 

             12) разлог и оправданост набавке – навођење реалних потреба наручиоца уз   образложење, на   основу      

                   којих је настала наведена потреба наручиоца за конкретном набавком, одређеног обима и  

                   карактеристика:   због постојања потребе за набавком воде у апаратима; 

    13) начин утврђивања процењене вредности: 

           – метод и начин на који је наручилац истражио тржиште: интернет, увидом у цене добара;  

             - дефинисао процењену вредност конкретне набавке: на основу висине трошкова из претходних  

               година; 

    14) друге податке и напомене који су од значаја за процес планирања набавки: - 

 

      3.   У Плану  набавки Општинске управе Нови Бечеј, у делу на које се не примењује Закон,  

             код набавки услуга, УПИСУЈЕ СЕ под  ред. бројем  2.2. 18. - „Набавка услуге прања  

 



            службених возила Општинске управе Нови Бечеј“ 

 

                Предметна набавка се уноси са следећим подацима: 

             1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 2.2. 18.   

  

                2) предмет (јавне) набавке – „Набавка услуге прања службених возила Општинске управе  

                  Нови Бечеј“; 

 

                    Назив и ознака из Општег речника набавки: 50112300 – Прање аутомобила и сличне услуге; 

                   

         3) износ планираних средстава за (јавну) набавку –  150.000,00 динара без ПДВ-а, тј. 180.000,00  

             динара са ПДВ-ом;  

               4) податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање – Предметна  

   ће се финансирати средствима која су обезбеђена Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2015. 

   годину ( „Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 21/2014), са раздела 2, глава 2.1., програмска  

   класификација 0602-0001, функц. класификација 130, са буџетске позиције 16 – Услуге по уговору,  

   конто 423911 – Остале опште услуге; 

 

         5) процењену вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу и укупно: 160.000,00 динара без ПДВ-а, 

             тј. 192.000,00  динара са ПДВ-ом;  

 

        6) врсту поступка јавне набавке, односно одредбу Закона на основу које се Закон не примењује на  

            предмет јавне набавке на основу које је конкретна набавка изузета од примене закона: предметна  

            набавка је сврстана у набавке на које се Закон не примењује, јер је укупна процењена вредност  

            истоврсних услуга на годишњем нивоу, која имају иста намену и својства, и припадају истој 

            категорији у оквиру Прилога 1., нижа од вредности одређене Законом о јавним набавкама 

            за спровођење поступка јавних набавки; 

        7) о примени других поступака и процедура за набавке на које се не примењује Закон: – 

       8) оквирни датум покретања поступка:  фебруар 2015. године; 

       9) оквирни датум закључења уговора: март 2015. године; 

             10) оквирни датум извршења уговора: децембар 2015. године 

             11) податак о централизованој набавци: – 

             12) разлог и оправданост набавке – навођење реалних потреба наручиоца уз   образложење, на   основу      

                   којих је настала наведена потреба наручиоца за конкретном набавком, одређеног обима и  

                   карактеристика:   због постојања потребе за набавком услуге прања службених возила Општинске  

                   управе Нови Бечеј“; 

              13) начин утврђивања процењене вредности: 

           – метод и начин на који је наручилац истражио тржиште: интернет, увидом у цене услуге;  

             - дефинисао процењену вредност конкретне набавке: на основу трошкова из претходних година; 

       14) друге податке и напомене који су од значаја за процес планирања набавки: - 

 

 

4.  МЕЊА СЕ  Одлука о Плану  набавки  Општинске управе Нови Бечеј за 2015. годину, број IV  

     04-404-5/1-2015  од  28.01.2015. године, у делу који се односи на износе процењене вредности,  

     тако да се: 

 

1.   Укупна процењена вредност набавки исказана у Плану набавки Општинске управе Нови Бечеј  

      у износу од 30.743.000,00  динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 31.053.000,00  динара, без ПДВ- 

      а, и то по годинама: 

  - процењена вредност набавки за 2015. годину на  26.468.000,00 динара без ПДВ-а, 

  - процењена вредност набавки за 2016. годину на  4.585.000,00 динара без ПДВ-а; 



 

 

2.    Процењена вредност јавних набавки исказана у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј  

             у износу од 18.255.000,00  динара без ПДВ-а, остаје непромењена (процењена вредност  

             набавки за 2015. годину је 15.125.000,00 динара без ПДВ-а, процењена вредност набавки за  

             2016. годину је  3.130.000,00 динара без ПДВ-а); 

3.    Процењена вредност набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2015. 

             годину, исказана у Плану набавки Општине Нови Бечеј за 2015. годину, у износу од  

       12.488.000,00  динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 12.798.000,00  динара, без ПДВ-а, 

       и то по годинама: 

  - процењена вредност набавки за 2015. годину на 11.343.000,00 динара без ПДВ-а, 

  - процењена вредност набавки без ПДВ-а за 2016. годину, остаје непромењена  

                    (1.455.000,00 динара без ПДВ-а); 

     

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Одлуком о Плану  набавки  Општинске управе Нови Бечеј за 2015. годину, број IV  04-404-5/1-2015 од 

28.01.2015. године, усвојен је План набавки за 2015. годину. 

 

1. Накнадно је утврђено да је за предмет набавки наведен у тачци 1. диспозитива ове Одлуке, у Плану 

набавки Општинске управе Нови Бечеј унет податак за предмет набавке и процењену вредност, али 

без обликовања набавке по партијама, са делимично утврђеним шифрама из ОРН и без опредељивања 

процењене вредности по партијама без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и без износа планираних средстава без 

ПДВ-а и са ПДВ-ом, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

 

2. Због постојања потребе за набавком воде у апаратима, Наручилац је одлучио да изврши измену  

Плана  набавки Општинске управе Нови Бечеј, у делу на које се не примењује Закон - код набавки 

добара, те је решио као у тачци 2. диспозитива ове Одлуке. 

 

3. Због постојања потребе за набавком услуге прања службених возила Општинске управе Нови 

Бечеј“, Наручилац је одлучио да изврши измену  Плана  набавки Општинске управе Нови Бечеј, у делу 

на које се не примењује Закон - код набавки услуга, те је решио као у тачци 3. диспозитива ове 

Одлуке. 

 

4. Након извршених измена, утврђена је нова процењена вредност набавки исказаних у Плану набавки 

Општинске управе Нови Бечеј на које се Закон не примењује, као и у Плану набавки Општинске 

управе Нови Бечеј, те је Наручилац одлучио као у тачци 4. диспозитива ове Одлуке. 

 

 

 

                                                                                                                               НАЧЕЛНИК 

                                                                                                               Општинске управе Нови Бечеј: 

                                                                                        ____________________________ 

                                                                                          Tамара Иванишевић, дипл. правн. 

 


