РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I 04-404-4/11-2017
Дана: 04.09.2017. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 53. став 7. Статута Општине Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови Бечеј“ бр.
9/2008, 3/2014 и 11/2014), а у вези са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о форми и садржини плана набавки и
извештаја о извршењу плана набавки („Службени гласник РС“ број 83/2015), Председник
Општине Нови Бечеј доноси

О Д Л У К У
О ДЕВЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
И ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017. г.
Усваја се осма измена и допуна Плана јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину, и
то:

1. У Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину, код набавки
добара, УПИСУЈЕ
СЕ НОВA набавка добара:
-

под ред. бројем 1. 1. 11. – Набавка добара – Набавка грађевинског материјала за
потребе избеглих лица.

Предметна набавка се уноси са следећим подацима:
1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1. 1. 11.
2) предмет (јавне) набавке – Набавка добара - Набавка грађевинског материјала за
потребе избеглих лица;
- Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински материјали -44110000
3) процењену вредност јавне набавке – укупна вредност набавке без ПДВ-а (може се
навести и
процењенавредност по партијама и годинама): 809.977,09 динара без ПДВ-а, односно
1.012.471,36
динара са ПДВ-ом.
Предметна набавка ће се финансирати средствима која су опредељена Одлуком о
буџету општине
Нови Бечеј за 2017. годину („Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 27/2016), са раздела 4,
глава
4.01., програмска класификација 0901-0001, функционална класификација 070Социјална помоћ
угроженом становништву накласификована на другом месту, са буџетске позиције 91 –
, конто 472 –
Накнада за социјалну заштиту из буџета и то: средствима су добијена од Комесаријата
за избеглице и
мигранте Републике Србије, по уговору број 9-9/635 од 27.10.2016. године, као
бесповратна помоћ,
намењена решавању стамбених питања избеглих лица и набавку пакета грађевинског
материјала за
потребе избеглих лица.

4) врсту поступка јавне набавке – набавка ће се спровести у поступку јавне набавке мале
вредности
5) оквирни датум покретања поступка (месец или прецизнији временски период у коме
се планира
покретање поступка јавне набавке): септембар 2017. године;
6) оквирни датум закључења уговора (месец или прецизнији временски период у коме
се планира закључење уговора о јавној набавци): септембар 2017. године;
7) оквирни рок трајања уговора (месец или прецизнији временски период у коме се
очекује извршење уговора о јавној набавци): октобар 2017. године;
8) податак о централизованој јавној набавци (наводи се уколико се набавка спроводи
преко тела за централизоване јавне набавке): -

9) друге податке и напомене (наручилац може да наведе уколико су од значаја за
процес планирања
јавних набавки): Наручилац предметну набавку није
предвидео у Плану јавних набавки општине Нови Бечеј за 2017. годину.
1. У Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину, код набавке добара,
уписане
- под ред. бројем 1. 1. 8. – Поклон пакети за ђаке прваке-прибор за школу са
ташнама, и то:
Измена се врши са следећим подацима:
Брише се планирана јавна набавка

2. МЕЊА СЕ Одлука о Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број I
01-404-4/1-2017 од 03.02.2017. године и План јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017.
годину у делу који се односи на износе процењене вредности, тако да се након ове измене и
допуне, утврђује:
Укупна процењена вредност набавки исказана у Плану јавних набавки Општине Нови
Бечеј у износу од 299.273.367,00 динара без ПДВ-а, се након извршених измена МЕЊА НА
299.253.344,00 дин. без ПДВ-а.
3. Измене и допуне Одлуке о Плану јавних набавки и Плана јавних набавки објавити
електронским путем на Порталу јавних набавки и на интернет страници Општине Нови Бечеј у
року од десет дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком о Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број IV 04-404-4/12017 од 03.02.2017. године, усвојен је План јавних набавки за 2017. годину.
1. Наручилац је на основу уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са
окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију истих,
који је потписан са Комесаријатом за избеглице и муграције Републике Србије а којим
су средства Наручиоцу дата бесповратни, под условом да се средства троше наменски.
Како је Наручилац, према Закону о јавним набавкама обавезан да спроведе поступак
јавне набавке мале вредности за предметна добра, врши се допуна Плана јавних набавки
за 2017. годину, уписивањем података о предметној набавци, те је решено као у
диспозитиву.
2. Наручилац брише из Плана јавних набавки набавку под редним бројем 1.1.8. Поклон
пакети за ђаке прваке-прибор за школу са ташнама, јер је након утврђивања укупног
броја ђака првака за 2017-ту годину, установљено да је потребно мање средстава за
набавку предметних добара, те да ће се предметна добра набавити путем наруџбенице.

3.

Након
извршених
измена, утврђује се нова процењена вредност Плана јавних набавки за 2017. годину, те
је Наручилац одлучио као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ :
____________________________
Саша Максимовић

