
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Број:  IV  04-404-5/4-2015 

Дана:  08. 05. 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 ТРЕЋОЈ 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  План  набавки  Општинске управе Нови Бечеј за 2015. годину – у делу набавки 

     на које се Закон не примењује, на следећи начин: 

 

               код набавки услуга: 

             - планирана набавка, уписана под  ред. бројем 2.2. 17., са предметом набавке: Израда  

               пројектне документације за  бициклистичку стазу у Новом Бечеју, БРИШЕ се у целости; 

 

 

2.  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, која је измењена у два наврата, дана 23.02 и 06.03.2015.  

     године, Одлукама о изменама и допунама  Oдлуке о Плану набавки и Плана набавки Општинске  

     управе Нови Бечеј, број IV  04-404-5/2-2015 и IV 04-404-5/3-2015, тако да: 

 

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

      у износу од 31.053.000,00  динара без ПДВ-а, СЕ  умањује и МЕЊА на 30.663.000,00  динара,  

      без ПДВ-а, и то по годинама: 

  - процењена вредност набавки за 2015. годину на  26.078.000,00 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  

       12.798.000,00  динара без ПДВ-а, СЕ  умањује и МЕЊА на 12.408.000,00  динара, без ПДВ-а, 

       и то по годинама: 

  - процењена вредност набавки за 2015. годину на 10.953.000,00 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. 

Након тога, наведени План набавки је измењен у два наврата, дана 23.02 и 06.03.2015. године, 

Одлукама о изменама и допунама  Oдлуке о Плану набавки и Плана набавки Општинске управе Нови 

Бечеј, број IV  04-404-5/2-2015 и IV 04-404-5/3-2015.   

 

1. Накнадно је утврђено да је због техничке грешке, набавка услуге -  Израда пројектне документације 

за бициклистичку стазу у Новом Бечеју, предвиђена Планом набавки Општинске управе Нови Бечеј за 

2015. годину, у делу  набавки на које се не примењује Закон – код набавки услуга, и уписана под  ред. 

бројем 2.2. 17., те се НАЛАЖЕ  БРИСАЊЕ предметне набавке из Плана  набавки  Општинске управе  

Нови Бечеј за 2015. годину, јер се предметна набавка не финансира средствима Општинске управе 

Нови Бечеј, односно иста се не финансира са раздела 2., глава 2.1. или 2.2. Одлуке о буџету општине 

Нови Бечеј за 2015. годину ( „Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 21/2014). 

 

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

те је Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

 

 

 

                                                                                                                               НАЧЕЛНИК 

                                                                                                               Општинске управе Нови Бечеј: 

                                                                                        ____________________________ 

                                                                                          Tамара Иванишевић, дипл. правн. 

 


