
План јавних набавки за 2017. годину 
Општина Нови Бечеј

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 3.2.2017.
Измена број: IV 04-404-4/2-2017 7.3.2017.
Измена број: IV 04-404-4/3-2017 9.3.2017.
Измена број: I 04-404-4/3-2017 25.4.2017.
Измена број: IV 04-404-4/5-2017 30.5.2017.
Измена број: IV 04-404-4/6-2017 13.6.2017.
Измена број: IV 04-404-4/7-2017 3.7.2017.
Техничка исправка број: IV 04-404-4/8-
2017

19.7.2017.

Измена број: I 04-404-4/9-2017 4.8.2017.
Измена број: IV 04-404-4/10-2017 16.8.2017.
Измена број: IV 04-404-4/11-2017 4.9.2017.
Измена број: IV 04-404-4/12-2017 14.9.2017.
Техничка исправка број: IV 04-404-
13/2017

11.9.2017.

Измена број: IV 04-404-4/14-2017 29.9.2017.

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

299.478.356

са ПДВ-ом

2017 119.985.146

добра 67.894.752

1.1.1 1
2017

3
2017

отворени 
поступак

4
2018

интерни број поступка: 1; Остале напомене:

Електрична енергија за јавну расвету и 
објекте општине Нови Бечеј
13.800.000Електрична енергија за јавну расвету и 

објекте општине Нови Бечеј

1.1.2 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

интерни број поступка: 2; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Гориво по партијама за потребе општине 
Нови Бечеј
Партија 1. Безоловни бензин
Партија 2. Еуродизел
Партија 3. Аутогас ТНГ

4.950.000

1. Безоловни бензин1.200.000

2. Еуродеизел2.000.000

3. Аутогас 1.750.000

Гориво по партијама за потребе општине 
Нови Бечеј
Партија 1. Безоловни бензин
Партија 2. Еуродизел
Партија 3. Аутогас ТНГ
1. Безоловни бензин
2. Еуродеизел

3. Аутогас
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1.1.3 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2018

интерни број поступка: 3; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Канцеларијски материјал
Партија 1. Канцеларијски материјал и др.
Партија 2. Тонери (нови и пуњење 
испражњених тонера)

2.080.000

1.. Канцеларијски материјал1.580.000

2. Тонери (нови и пуњење исправжњених 
тонера)

500.000

Канцеларијски материјал
Партија 1. Канцеларијски материјал и др.
Партија 2. Тонери (нови и пуњење 
испражњених тонера)
1.. Канцеларијски материјал
2. Тонери (нови и пуњење исправжњених 
тонера)

1.1.4 2
2017

3
2017

отворени 
поступак

3
2018

интерни број поступка: 4; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка пића, напитака и разних 
прехрамбених производа за потребе општине
 Нови Бечеј
Партија 1. Пића и напитци
Партија 2. Месо и месне прерађевине
Партија 3. Разни прехрамбени производи
Партија 4. Хлеб и пециво

4.873.000

1. Пића и напитци2.000.000

2. Месо и месне прерађевине1.800.000

3. Разни прехрамбени производи833.000

4. Хлеб и пециво240.000

Набавка пића, напитака и разних 
прехрамбених производа за потребе општине
 Нови Бечеј
Партија 1. Пића и напитци
Партија 2. Месо и месне прерађевине
Партија 3. Разни прехрамбени производи
Партија 4. Хлеб и пециво
1. Пића и напитци
2. Месо и месне прерађевине
3. Разни прехрамбени производи
4. Хлеб и пециво

1.1.5 8
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

интерни број поступка: 5; Остале напомене:

Набавка грађевинског материјала за потребе 
извођења јавних радова у општини Нови 
Бечеј у 2017. години

1.250.000Набавка грађевинског материјала за потребе 
извођења јавних радова у општини Нови 
Бечеј у 2017. години

1.1.6 9
2017

10
2017

отворени 
поступак

11
2017

интерни број поступка: 6; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/12-2017; усвојена: 14.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 2. Наведеним Планом јавних набавки, планирана је набавка добара, уписана под бројем  1. 1. 6. – Набавка добара Набавка опреме за потребе куглане у Новом Бечеју, 
којом је предвиђена набавка опреме за куглану у Новом Бечеју, процењене вредности у износу од 8.330.000,00 динара без ПДВ-а.
Наручилац је констатовао да предметни поступак не може да реализује за планирани износ средстава, јер је на основу новог истраживања тржишта утврђено да је вредност предметне 
опреме већа, те у складу са тим повећава износ процењене вредности за предметну јавну набавку, сходно одредбама чл. 51. тачка. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),   врши измену и допуну Плана јавних набавки за 2017. годину, изменом уписаних података о процењеној вредности за наведену јавну набавку, те је 
решено као у диспозитиву.

Набавка опреме за потребе куглане у Новом 
Бечеју
9.166.630Набавка опреме за потребе куглане у Новом 

Бечеју

1.1.7 10
2017

11
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

интерни број поступка: 7; Остале напомене:

Набавка новогодишњег штампаног 
материјала
1.250.000Набавка новогодишњег штампаног 

материјала

1.1.8 7
2017

8
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2017

интерни број поступка: 8; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/11-2017; усвојена: 4.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: 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.

Поклон пакети за ђаке прваке - прибор за 
школу са ташнама
830.000Поклон пакети за ђаке прваке - прибор за 

школу са ташнама
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1.1.9 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

5
2017

интерни број поступка: 10; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/14-2017; усвојена: 29.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се исправка техничке грешке код јавне набавке добара-Опремање простора Дома културе у Новом Бечеју, уписана под редним бројем 1.1.9. у плану, у рубрици 
Укупна процењена вредност без ПДВ-а уместо 5.768.083,00 сада стоји 6.008.396,00

Опремање простора Дома културе у Новим 
Бечеју
6.008.396Опремање простора Дома културе у Новим 

Бечеју

1.1.10 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

6
2017

интерни број поступка: 10; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/3-2017; усвојена: 9.3.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка технолошке опреме за аутоматско 
дозирање и производњу дезифектаната на 
месту потрошње за Општину Нови Бечеј на 
локалитету црпне станице у Новом Бечеју и 
Куману

23.673.000

По годинама: 
2017-23.673.000

Набавка технолошке опреме за аутоматско 
дозирање и производњу дезифектаната на 
месту потрошње за Општину Нови Бечеј на 
локалитету црпне станице у Новом Бечеју и 
Куману

1.1.11 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

интерни број поступка: 11; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/11-2017; усвојена: 4.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 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.

Техничка исправка број: IV 04-404-13/2017; усвојена: 11.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Грешка у рачунању износа без ПДВ-а

Набавка грађевинског материјала за потребе 
избеглих лица
843.726

По годинама: 
2017-843.726

Набавка грађевинског материјала за потребе 
избеглих лица

услуге 71.378.666

1.2.1 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2017

интерни број поступка: 1; Остале напомене:

Организација наступа општине Нови Бечеј на
 Међународном Сајму туризма
1.000.000Организација наступа општине Нови Бечеј на

 Међународном Сајму туризма

1.2.2 1
2017

1
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

интерни број поступка: 2; тип набавке: електронска набавка; Остале напомене:

Услуге штампања за потребе општине Нови 
Бечеј
1.250.000Услуге штампања за потребе општине Нови 

Бечеј
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1.2.3 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

интерни број поступка: 3; Остале напомене:

Техничка исправка број: IV 04-404-4/8-2017; усвојена: 19.7.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Набавка услуге физичког обезбеђења 
објеката културе, манифестација које ће се 
одржати у Новом Бечеју и лицитације 
државног земљишта у општини Нови Бечеј

2.000.000Набавка услуге физичког обезбеђења 
објеката културе, манифестација које ће се 
одржати у Новом Бечеју и лицитације 
државног земљишта у општини Нови Бечеј

1.2.4 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

интерни број поступка: 4; Остале напомене:

Услуге промоције Новог Бечеја1.000.000Услуге промоције Новог Бечеја

1.2.5 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

4
2018

интерни број поступка: 5; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка услуге превоза ђака (основаца, 
средњошколаца и студената) по партијама
12.590.000

1. Партија број 18.600.000

2. Партија број 2.540.000

3. Партија број 3.1.080.000

4. Партија број 4.1.980.000

5. Партија број 5.390.000

Набавка услуге превоза ђака (основаца, 
средњошколаца и студената) по партијама
1. Партија број 1
2. Партија број 2.

3. Партија број 3.
4. Партија број 4.
5. Партија број 5.

1.2.6 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

интерни број поступка: 6; Остале напомене:

Набавка услуге контроле квалитета 
пољопривредног земљишта у власништву 
или закупу регистрованих пољопривредних 
газдинстава на пољопривредном земљишту 
у државној својини

1.250.000Набавка услуге контроле квалитета 
пољопривредног земљишта у власништву 
или закупу регистрованих пољопривредних 
газдинстава на пољопривредном земљишту 
у државној својини

1.2.7 4
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

интерни број поступка: 7; Остале напомене:

Услуга односа са јавношћу  - ПР менаџера 
општине Нови Бечеј за 2017. годину
1.000.000Услуга односа са јавношћу  - ПР менаџера 

општине Нови Бечеј за 2017. годину

1.2.8 5
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2017

интерни број поступка: 8; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/5-2017; усвојена: 30.5.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: 1. Због лакшег и економичнијег планирања манифестације Великогоспојинских дана одлучено је да се најпре две набавке споје у једну, односно да се припоје набавке које
 се односе на исти предмет поступка те с тим у вези , у делу који се односи на јавну набавку 1.2.8. и „Техничка реализација манифестације Госпојина 2017“ у Новом Бечеју Партија 1. 
закуп са монтажом и демонтажом бине, бек стејџа, монтажна ВИП бина и заштитне високе и ниске ограде Партија 2. закуп и одржавање санитарних кабина, са монтажом и демонтажом и 
јавна набавка број 1.2.9. Организовање манифестације "Госпојина 2017" у Новом Бечеју-ангажовање извођача музичког програма се спајају у једну набавку под називом „Организација 
Великогоспојинских дана 2017“ а чија ће процењена вредност без ПДВ-а износити 12.500.000,00 односно 15.000.000,00 са ПДВ-ом.

Техничка реализација манифестације 
"Госпојина 2017" у Новом Бечеју
Партија 1. закуп са монтажом и демонтажом 
бине, бек стејџа, монтажна ВИП бина и 
заштитне високе и ниске ограде
Партија 2. закуп и одржавање санитарних 
кабина, са монтажом и демонтажом

4.500.000

1

Техничка реализација манифестације 
"Госпојина 2017" у Новом Бечеју
Партија 1. закуп са монтажом и демонтажом 
бине, бек стејџа, монтажна ВИП бина и 
заштитне високе и ниске ограде
Партија 2. закуп и одржавање санитарних 
кабина, са монтажом и демонтажом
1
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1.2.9 5
2017

7
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

8
2017

интерни број поступка: 9; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/5-2017; усвојена: 30.5.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: 1. Због лакшег и економичнијег планирања манифестације Великогоспојинских дана одлучено је да се најпре две набавке споје у једну, односно да се припоје набавке које
 се односе на исти предмет поступка те с тим у вези , у делу који се односи на јавну набавку 1.2.8. и „Техничка реализација манифестације Госпојина 2017“ у Новом Бечеју Партија 1. 
закуп са монтажом и демонтажом бине, бек стејџа, монтажна ВИП бина и заштитне високе и ниске ограде Партија 2. закуп и одржавање санитарних кабина, са монтажом и демонтажом и 
јавна набавка број 1.2.9. Организовање манифестације "Госпојина 2017" у Новом Бечеју-ангажовање извођача музичког програма се спајају у једну набавку под називом „Организација 
Великогоспојинских дана 2017“ а чија ће процењена вредност без ПДВ-а износити 12.500.000,00 односно 15.000.000,00 са ПДВ-ом.

Организовање манифестације "Госпојина 
2017" у Новом Бечеју-ангажовање извођача 
музичког програма

8.000.000Организовање манифестације "Госпојина 
2017" у Новом Бечеју-ангажовање извођача 
музичког програма

1.2.10 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

интерни број поступка: 10; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка услуге репрезентације за потребе 
општине Нови Бечеј, по партијама
2.600.000

1. Партија број 1- Нови Бечеј1.700.000

2. Партија број 2 -Бечеј200.000

3. Партија број 3-Зрењанин100.000

4. Партија број 4.- Нови Сад400.000

5. Партија број 5 - Београд200.000

Набавка услуге репрезентације за потребе 
општине Нови Бечеј, по партијама
1. Партија број 1- Нови Бечеј
2. Партија број 2 -Бечеј

3. Партија број 3-Зрењанин
4. Партија број 4.- Нови Сад
5. Партија број 5 - Београд

1.2.11 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

12
2017

интерни број поступка: 11; Остале напомене:

Набавка услуге инсталирања стубне 
трансформаторске станице на територији 
општине Нови Бечеј

16.341.666Набавка услуге инсталирања стубне 
трансформаторске станице на територији 
општине Нови Бечеј

1.2.12 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

интерни број поступка: 12; Остале напомене:

Услуге сузбијања комараца и амброзије на 
територији општине Нови Бечеј
5.612.000Услуге сузбијања комараца и амброзије на 

територији општине Нови Бечеј

1.2.13 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2018

интерни број поступка: 14; Остале напомене:

Набавка услуге уклањање лешева животиња 
на територији општине Нови Бечеј
2.400.000Набавка услуге уклањање лешева животиња 

на територији општине Нови Бечеј

1.2.14 8
2017

8
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

интерни број поступка: 15; Остале напомене:

Услуга постављања система видео надзора 
школа у општини Нови Бечеј
2.040.000Услуга постављања система видео надзора 

школа у општини Нови Бечеј

1.2.15 6
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

интерни број поступка: 16; Остале напомене:

Набавка услуге комбајнирања стрних жита, 
уљане репице, сунцокрета и кукуруза са 
превозом на територији општине Нови Бечеј

1.500.000Набавка услуге комбајнирања стрних жита, 
уљане репице, сунцокрета и кукуруза са 
превозом на територији општине Нови Бечеј
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1.2.16 7
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

интерни број поступка: 16; тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/7-2017; усвојена: 3.7.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 3.Наручилац је, у измени број 3. Ове одлуке избрисао услугу интернета, обзиром да се ова услуга не сматра истврсном са набавком услуге мобилне и фиксне телефоније.
Након овакве измене утврђено је да услуга интернета не подлеже примени закона о ЈН, обзиром да је процењена вредност 400.000,00 за пружање ове врсте услуге. Док услуга фиксне и 
мобилне телефоније остају у плану и биће подељене у 2. партије.

Набавка услуге фиксне и мобилне 
телефоније
Партија 1. Мобилна телефонија
Партија 2. Фиксна телефонија

1.100.000

1 Мобилна телефонија600.000

2. Фиксна телефонија500.000

Набавка услуге фиксне и мобилне 
телефоније
Партија 1. Мобилна телефонија
Партија 2. Фиксна телефонија
1 Мобилна телефонија
2. Фиксна телефонија

1.2.17 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

интерни број поступка: 18; Остале напомене:

Услуге ИЗРАДЕ одржавање софтвера за 
потребе општине Нови Бечеј
1.200.000Услуге ИЗРАДЕ одржавање софтвера за 

потребе општине Нови Бечеј

1.2.18 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

интерни број поступка: 18; Остале напомене:

Услуге снимања амброзије из ваздуха1.000.000

По годинама: 
2017-1

Услуге снимања амброзије из ваздуха

1.2.19 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

интерни број поступка: 19; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/5-2017; усвојена: 30.5.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Како првобитна процена месеца покретања набавке Услуге пољочуварске службе није реализована, те касније покретање исте набавке нужно повлачи и мања средства за
 исту. На основу чињенице да се појавила потреба за мониторингом објеката на којима се већ постављене камере, одлучено је да се те две услуге припоје.

Набавка услуге ангажовања пољочуварске и 
патролне службе у општини Нови Бечеј
4.995.000

По годинама: 
2017-4.995.000

Набавка услуге ангажовања пољочуварске и 
патролне службе у општини Нови Бечеј

1.2.20 6
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2017

интерни број поступка: 21; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/7-2017; усвојена: 3.7.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: 4.БРИШЕ СЕ јавна набавка под редним бројем 1.2.20. Маркетиншке услуге за манифестацију „Госпојина 2017“ укупне процењене вредности 1.000.000,00 динара без ПДВ-
а.
Наручилац је, у настојању да смањи трошкове поновним истраживањем тржишта дошао до закључка да се иста услуга може обезбедити за мању своту новца, те ће поменуту услугу 
обезбедити путем наруџбенице.

Маркетиншке услуге за манифестацију 
"Госпојина 2017"
1.000.000Маркетиншке услуге за манифестацију 

"Госпојина 2017"
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1.2.21 6
2017

7
2017

отворени 
поступак

9
2017

интерни број поступка: 21; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/5-2017; усвојена: 30.5.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1. Због лакшег и економичнијег планирања манифестације Великогоспојинских дана одлучено је да се најпре две набавке споје у једну, односно да се припоје набавке које
 се односе на исти предмет поступка те с тим у вези , у делу који се односи на јавну набавку 1.2.8. и „Техничка реализација манифестације Госпојина 2017“ у Новом Бечеју Партија 1. 
закуп са монтажом и демонтажом бине, бек стејџа, монтажна ВИП бина и заштитне високе и ниске ограде Партија 2. закуп и одржавање санитарних кабина, са монтажом и демонтажом и 
јавна набавка број 1.2.9. Организовање манифестације "Госпојина 2017" у Новом Бечеју-ангажовање извођача музичког програма се спајају у једну набавку под називом „Организација 
Великогоспојинских дана 2017“ а чија ће процењена вредност без ПДВ-а износити 12.500.000,00 односно 15.000.000,00 са ПДВ-ом.

Организација Великогоспојинских дана 2017.12.500.000

По годинама: 
2017-12.500.000

Организација Великогоспојинских дана 2017.

радови 160.204.938

1.3.1 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

интерни број поступка: 1; Остале напомене:

Радови на изградњи капеле у Новом 
Милошеву  2 фаза
4.660.000Радови на изградњи капеле у Новом 

Милошеву  2 фаза

1.3.2 5
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

интерни број поступка: 4; Остале напомене:

Набавка радова на одржавању (кречење) 
зграда општинске управе Нови Бечеј
1.000.000Набавка радова на одржавању (кречење) 

зграда општинске управе Нови Бечеј

1.3.3 8
2017

8
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

интерни број поступка: 8; Остале напомене:

Набавка радова на реконструкцији 
санитарног чвора у ОШ "Ђорђе Јоановић" у 
Новом Милошеву

1.250.000Набавка радова на реконструкцији 
санитарног чвора у ОШ "Ђорђе Јоановић" у 
Новом Милошеву

1.3.4 8
2017

10
2017

отворени 
поступак

11
2017

интерни број поступка: 9; Остале напомене:

Набавка радова на повећању енергетске 
ефикасности зграда општинске управе Нови 
Бечеј

830.000Набавка радова на повећању енергетске 
ефикасности зграда општинске управе Нови 
Бечеј

1.3.5 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

интерни број поступка: 10; Остале напомене:

Радови на изградњи фискултурне сале у 
Бочару
25.000.000Радови на изградњи фискултурне сале у 

Бочару

1.3.6 9
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

интерни број поступка: 6; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/12-2017; усвојена: 14.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 1.  Наведеним Планом јавних набавки, планирана је набавка радова, уписана под бројем  1. 3. 6. – Набавка радова – Израда атарских путева на територији општине Нови 
Бечеј-Медењача и Кумане-Стари Храст, којом је предвиђено извођење грађевинских радова, процењене вредности у износу од 8.800.000,00 динара без ПДВ-а.
Наручилац је констатовао да предметни поступак не може да реализује у предвиђеном обуму, те је одлучено да се смањи обим предвиђених радова, те уместо изградње атарских путева
 у Новом Бечеју и Куману, наручилац ће спровести набавку само за атарски пут у Новом Бечеју-Медењача. У складу сан наведеним, неопходно је мењати и назив јавне набавке, те се из 
назива брише Кумане-Стари Храст.

Изградња атарског пута у Новом Бечеју - 
Медењача
5.000.000Изградња атарског пута у Новом Бечеју - 

Медењача
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1.3.7 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

интерни број поступка: 11; Остале напомене:

Изградња екочесма у Куману3.750.000Изградња екочесма у Куману

1.3.8 5
2017

8
2017

отворени 
поступак

11
2017

интерни број поступка: 12; Остале напомене:

Уређење и опремање индустријских зона у 
Новом Бечеју и Новим Милошеву
7.500.000Уређење и опремање индустријских зона у 

Новом Бечеју и Новим Милошеву

1.3.9 2
2017

4
2017

отворени 
поступак

5
2017

интерни број поступка: 13; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/10-2017; усвојена: 16.8.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Планом јавних набавки за 2017. годину, планирана је набавка радова, уписана под бројем  1. 3. 9. – Набавка радова – Радови на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“
 у Новом Бечеју, којом је предвиђено извођење грађевинских радова, процењене вредности у износу од 5.556.671,00 динара без ПДВ-а.
Наручилац је констатовао да предметним поступком нису били обухваћени ни радови на водоводу и канализацији, као ни електроинсталатерски радови на објекту „Турско-Бечејске 
штедионице“ у Новом Бечеју, а који су неопходни за извођење и завршетак наведених радова.
Како би прибавила све неопходне радове на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у Новом Бечеју, општина Нови Бечеј као наручилац, с обзиром на чињеницу да наручилац за 
наведено капитално улагање има обезбеђена средства за све време трајања улагања и да процењену вредност јавне набавке увећава за више од 10 %, сходно одредбама чл. 51. ст. 4. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),   врши измену и допуну Плана јавних набавки за 2017. годину, изменом уписаних података о 
процењеној вредности за наведену јавну набавку, те је решено као у диспозитиву.

Радови на адаптацији "Турско-Бечејске 
штедионице" у Новом Бечеју
6.774.148

По годинама: 
2017-6.774.148

Радови на адаптацији "Турско-Бечејске 
штедионице" у Новом Бечеју

1.3.10 3
2017

5
2017

отворени 
поступак

6
2017

интерни број поступка: 14; Остале напомене:

Радови на адаптацији зграде Дома културе у 
Новом Бечеју
12.500.000Радови на адаптацији зграде Дома културе у 

Новом Бечеју

1.3.11 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

5
2017

интерни број поступка: 15; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/2-2017; усвојена: 7.3.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Приликом израде плана набавки за 2017. годину, грешком је унет погрешан назив набаке.

Уређење простора и фасаде житног 
магацина у Новом Милошеву
12.827.200Уређење простора и фасаде житног 

магацина у Новом Милошеву

1.3.12 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

9
2017

интерни број поступка: 12; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/3-2017; усвојена: 9.3.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Измена број: I 04-404-4/3-2017; усвојена: 25.4.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Набавка радова изградња саобраћајница у 
Јужној индустријској зони у Новом Милошеву
23.535.444

По годинама: 
2017-23.535.444

Набавка радова изградња саобраћајница у 
Јужној индустријској зони у Новом Милошеву

511231/ поз. 17516.608.169 19.929.803
511231/ поз. 1756.927.275 8.312.730
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1.3.13 5
2017

7
2017

отворени 
поступак

10
2017

интерни број поступка: 13; Остале напомене:

Измена број: I 04-404-4/3-2017; усвојена: 25.4.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Поправке и одржавање локалних путева, 
улица и пружних прелаза на територији 
општине Нови Бечеј, према предмеру радова
 и техничким карактеристикама набавке

11.666.667

По годинама: 
2017-11.666.667

Поправке и одржавање локалних путева, 
улица и пружних прелаза на територији 
општине Нови Бечеј, према предмеру радова
 и техничким карактеристикама набавке

ОРН:
45233141    

425191/ поз. 11611.666.667 14.000.000

1.3.14 5
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

интерни број поступка: 14; Остале напомене:

Измена број: I 04-404-4/3-2017; усвојена: 25.4.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Одржавање хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације на територији 
општине Нови Бечеј према предмеру радова 
и техничким карактеристикама набавке

4.166.667

По годинама: 
2017-4.166.667

Одржавање хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације на територији 
општине Нови Бечеј према предмеру радова 
и техничким карактеристикама набавке

ОРН:
50232200    

425219/ поз.1164.166.667 5.000.000

1.3.15 5
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

интерни број поступка: 15; Остале напомене:

Измена број: I 04-404-4/3-2017; усвојена: 25.4.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка радова на изградњи јавне расвете 
на кружном току
3.583.333

По годинама: 
2017-3.583.333

Набавка радова на изградњи јавне расвете 
на кружном току

ОРН:
45311100    

511292/ поз. 1173.583.333 4.300.000

1.3.16 5
2017

7
2017

отворени 
поступак

6
2018

интерни број поступка: 16; Остале напомене:

Измена број: I 04-404-4/3-2017; усвојена: 25.4.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка радова на изградњи дела 
секундарне мреже фекалне канализације у 
Новом Бечеју, према предмеру радова и 
техничким карактеристикама набавке

13.672.028

По годинама: 
2017-13.672.028

Набавка радова на изградњи дела 
секундарне мреже фекалне канализације у 
Новом Бечеју, према предмеру радова и 
техничким карактеристикама набавке

ОРН:
45232410    

511342/ поз. 1264.557.343 5.468.811
511342/ поз. 1269.114.685 10.937.622

1.3.17 6
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

интерни број поступка: 17; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/6-2017; усвојена: 13.6.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1.На основу Уговора који је општина Нови Бечеј закључила са ЈП „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада дана 28.12.2016. године о заједничком финансирању радова на изградњи 
енергетских објеката за индустријску зону у Новом Милошеву, планирани су радови на изградњи гасовода у Новом Милошеву.

2.У склопу заједничког финансирања, општина Нови Бечеј је обезбедила износ од 5.000.000,00 динара док ЈП „СРБИЈАГАС“ обезбеђује средства за извођење машинских и електро 
радова на изградњи енергетских објеката за индустријску зону у Новом Милошеву.

Набавка грађевинских радова на изградњи 
гасовода у Новом Милошеву
5.000.000Набавка грађевинских радова на изградњи 

гасовода у Новом Милошеву

Страна 9 од 14Датум штампе: 29.9.2017. Апликација Управе за јавне набавке 



1.3.18 7
2017

8
2017

отворени 
поступак

10
2017

интерни број поступка: 18; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/7-2017; усвојена: 3.7.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1.На основу Уговора који је општина Нови Бечеј закључила са АПВ Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство дана 27.11.2015. године о 
суфинансирању изградње и реконструкцији водоводних објеката у јавној својини. У поменутој реконструкцији АПВ обезбеђује 78,06% односно 3.914.568,00 а општина Нови Бечеј, као 
прималац средстава обезбеђује износ од 1.100.000,00 динара. Односно 21,94%.

Реконструкција водоводне мреже у Новом 
Милошеву-фаза 7
5.014.568

По годинама: 
2017-5.014.568

Реконструкција водоводне мреже у Новом 
Милошеву-фаза 7

1.3.19 7
2017

8
2017

отворени 
поступак

10
2017

интерни број поступка: 19; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/7-2017; усвојена: 3.7.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 2.На основу Уговора који је општина Нови Бечеј закључила са АПВ Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство дана 22.04.2017. године о 
суфинансирању изградње и реконструкцији водоводних објеката у јавној својини. У поменутој реконструкцији АПВ обезбеђује 78,59% односно 1.100.994,00 а општина Нови Бечеј, као 
прималац средстава обезбеђује износ од 300.000,00 динара. Односно 21,41%.

Техничка исправка број: IV 04-404-4/8-2017; усвојена: 19.7.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Реконструкција дистрибутивног водовода 
насеља Кумане
1.400.994

По годинама: 
2017-1.400.994

Реконструкција дистрибутивног водовода 
насеља Кумане

1.3.20 7
2017

9
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2017

интерни број поступка: 20; Остале напомене:

Техничка исправка број: IV 04-404-4/8-2017; усвојена: 19.7.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка додатних радова на декоративном 
осветљењу на 
    фасади Житног магацина у Новом 
Милошеву, у општини Нови Бечеј

1.200.000

По годинама: 
2017-1.200.000

Набавка додатних радова на декоративном 
осветљењу на 
    фасади Житног магацина у Новом 
Милошеву, у општини Нови Бечеј

1.3.21 8
2017

10
2017

отворени 
поступак

12
2017

интерни број поступка: 21; Остале напомене:

Измена број: I 04-404-4/9-2017; усвојена: 4.8.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, Наручилац није предвидео набавку радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у 
Новом Бечеју, а с обзиром да је дана 24.07.2017. године, закључен уговор, број 136-401-4289/2017-01/1, између АПВ Управе за капитална улагања АП Војводине Нови Сад и општине 
Нови Бечеј, о финансирању пројекта „Јавна улична расвета у источној радној зони у Новом Бечеју“ (у 100% износу), којим ће за наведену намену, општини Нови Бечеј бити додељена 
средства у износу од 8.351.484,00 динара, без учешћа општине Нови Бечеј.
С обзиром на чињеницу да наручилац за наведено капитално улагање има обезбеђена средства за све време трајања улагања (уговор, број 136-401-4289/2017-01/1), Наручилац је, 
сходно одредбама чл. 51. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одлучио да изврши измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. 
годину, уношењем података за нови поступак јавне набавке, те је решено као у диспозитиву.

Набавка радова на изградњи јавне уличне 
расвете у источној радној зони у 
Новом Бечеју, према предмеру радова и 
техничким карактеристикама набавке

6.959.570

По годинама: 
2017-6.959.570

Набавка радова на изградњи јавне уличне 
расвете у источној радној зони у 
Новом Бечеју, према предмеру радова и 
техничким карактеристикама набавке

ОРН:
45316100    

Страна 10 од 14Датум штампе: 29.9.2017. Апликација Управе за јавне набавке 



1.3.22 9
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

интерни број поступка: 22; Остале напомене:

Измена број: IV 04-404-4/14-2017; усвојена: 29.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Предметну набавку Наручилац у Плану јавних набавки за 2017. годину није предвидео, а с обзиром да је дана 16.08/.2017. године, закључен уговор између АПВ 
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај набавка мора бити у плану, како би се поступак јавне набавке спровео по Закону о јавним набавкама. Средства су 
додељена општини Нови Бечеј  на Конкурсу о додели бесповратних средстава за финансирање реализације пројекта рекултивације напуштених копова без титулара те је одлучио да 
изврши измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину, уношењем података за нови поступак јавне набавке, те је решено као у диспозитиву.

Набавка радова на техничко-биолошкој 
рекултивацији објеката "Напуштени коп" у 
радној зони у Новом Бечеју

2.914.320Набавка радова на техничко-биолошкој 
рекултивацији објеката "Напуштени коп" у 
радној зони у Новом Бечеју

Страна 11 од 14Датум штампе: 29.9.2017. Апликација Управе за јавне набавке 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: IV 04-404-4/2-2017; усвојена: 7.3.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017
Приликом израде плана набавки за 2017. годину, грешком је унет погрешан назив набавке.

Измена број: IV 04-404-4/3-2017; усвојена: 9.3.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017
На основу закљученог уговора између Управе за капитална улагања  АПВ и Општине Нови Бечеј којим је, по основу конкурса Општина Нови Бечеј добила средства за суфинансирање  изградње  
саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву, јавила се потреба за изменом плана јавних набавки. Уговор је закључен дана 23.02.2017. године.
На основу закљученог уговора између  АПВ, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Нови Бечеј, по основу ког је Општина Нови Бечеј добила 
бесповратна средства за суфинансирање  израде и реконструкције водних објеката у јавној својини, ради набавке Технолошке опреме за аутоматско дозирање и производњу дезифектаната на месту 
потрошње за Општину Нови Бечеј на локалитету црпне станице у Новом Бечеју и Куману, јавила се потреба за изменом плана јавних набавки.

Измена број: I 04-404-4/3-2017; усвојена: 25.4.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
1. Наручилац је набавке: 
- Набавка радова - Поправка и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, 

- Набавка радова на текућим поправкама и одржавању локалних путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке и
- Набавка радова на изградњи јавне расвете на кружном току;                   
пропустио да предвиди у Плану јавних набавки општине Нови Бечеј, а с обзиром да су за напред наведене набавке опредељена средства Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину ( 
„Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 27/2016), наручилац је одлучио као у диспозитиву.

2. Наручилац је дана 06.04.2017. године са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ  Нови Сад закључио уговор број 104-401-1077/2017-04 од 06.04.2017. 
године, по ком ће за  реализацију пројекта „Изградња дела секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју“ бити добијена средства у износу од 10.937.622,00 динара. У реализацији 
наведеног пројекта Општина Нови Бечеј ће учествовати са износом од 2.734.405,50 динара, увећан за целокупан ПДВ-е предметне набавке, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву.

3. У Плану  јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2017. годину,  код набавке радова уписане под ред. бр. 1. 3 12 - Набавка радова на изградњи саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом 
Милошеву,  уписан је податак за процењену вредност предметне јавне набавке у износу од 28.242.533,00 динара без ПДВ-а, без унетог податка о износу са ПДВ-ом.
С обзиром на чињеницу да су за реализацију наведене набавке опредељена укупна средства у износу од 28.242.533,00 динара са ПДВ-ом, и да уписани податак о износу без ПДВ-а треба умањити, 
наручилац одлучио као у диспозитиву.

4. Након извршених измена, утврђена је нова процењена вредност набавки исказаних у Плану набавки, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву.

Измена број: IV 04-404-4/5-2017; усвојена: 30.5.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
1. Због лакшег и економичнијег планирања манифестације Великогоспојинских дана одлучено је да се најпре две набавке споје у једну, односно да се припоје набавке које се односе на исти предмет 
поступка те с тим у вези , у делу који се односи на јавну набавку 1.2.8. и „Техничка реализација манифестације Госпојина 2017“ у Новом Бечеју Партија 1. закуп са монтажом и демонтажом бине, бек 
стејџа, монтажна ВИП бина и заштитне високе и ниске ограде Партија 2. закуп и одржавање санитарних кабина, са монтажом и демонтажом и јавна набавка број 1.2.9. Организовање манифестације 
"Госпојина 2017" у Новом Бечеју-ангажовање извођача музичког програма се спајају у једну набавку под називом „Организација Великогоспојинских дана 2017“ а чија ће процењена вредност без ПДВ-
а износити 12.500.000,00 односно 15.000.000,00 са ПДВ-ом.

2. Како првобитна процена месеца покретања набавке Услуге пољочуварске службе није реализована, те касније покретање исте набавке нужно повлачи и мања средства за исту. На основу 
чињенице да се појавила потреба за мониторингом објеката на којима се већ постављене камере, одлучено је да се те две услуге припоје.

Измена број: IV 04-404-4/6-2017; усвојена: 13.6.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
1.На основу Уговора који је општина Нови Бечеј закључила са ЈП „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада дана 28.12.2016. године о заједничком финансирању радова на изградњи енергетских објеката за 
индустријску зону у Новом Милошеву, планирани су радови на изградњи гасовода у Новом Милошеву.

2.У склопу заједничког финансирања, општина Нови Бечеј је обезбедила износ од 5.000.000,00 динара док ЈП „СРБИЈАГАС“ обезбеђује средства за извођење машинских и електро радова на 
изградњи енергетских објеката за индустријску зону у Новом Милошеву.

Измена број: IV 04-404-4/7-2017; усвојена: 3.7.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
1.На основу Уговора који је општина Нови Бечеј закључила са АПВ Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство дана 27.11.2015. године о суфинансирању изградње и 
реконструкцији водоводних објеката у јавној својини. У поменутој реконструкцији АПВ обезбеђује 78,06% односно 3.914.568,00 а општина Нови Бечеј, као прималац средстава обезбеђује износ од 
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1.100.000,00 динара. Односно 21,94%.

2.На основу Уговора који је општина Нови Бечеј закључила са АПВ Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство дана 22.04.2017. године о суфинансирању изградње и 
реконструкцији водоводних објеката у јавној својини. У поменутој реконструкцији АПВ обезбеђује 78,59% односно 1.100.994,00 а општина Нови Бечеј, као прималац средстава обезбеђује износ од 
300.000,00 динара. Односно 21,41%.

3.Наручилац је, у измени број 3. Ове одлуке избрисао услугу интернета, обзиром да се ова услуга не сматра истврсном са набавком услуге мобилне и фиксне телефоније.
Након овакве измене утврђено је да услуга интернета не подлеже примени закона о ЈН, обзиром да је процењена вредност 400.000,00 за пружање ове врсте услуге. Док услуга фиксне и мобилне 
телефоније остају у плану и биће подељене у 2. партије.

4.БРИШЕ СЕ јавна набавка под редним бројем 1.2.20. Маркетиншке услуге за манифестацију „Госпојина 2017“ укупне процењене вредности 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Наручилац је, у настојању да смањи трошкове поновним истраживањем тржишта дошао до закључка да се иста услуга може обезбедити за мању своту новца, те ће поменуту услугу обезбедити путем
 наруџбенице.

Техничка исправка број: IV 04-404-4/8-2017; усвојена: 19.7.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
Општина Нови Бечеј је након спроведеног поступка јавне набавке радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, ЈН број IV 04-404-6/2017, дана 08.06.2017. године 
закључила уговор са „Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13. о извођењу наведених радова.
Наведеном уговором о извођењу радова нису били обухваћени радови на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, али је његовим чланом 10. уговорено да ће, у 
случају потребе извођења додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат, а који су због непредвидивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, „Гро 
Статик“ доо Нови Сад, на позив Наручиоца дати понуду за извођење додатних (непредвиђених) радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (чл. 36. став 1. тачка 
5. Закона о јавним набавкама - ''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Дана 07.07.2017. године, општина Нови Бечеј је примила Мишљење Завода за заштиту споменика култре Зрењанин, бр. I– 79-1/17 од  06.07.2017. године, као установе која се бави конзерваторским 
надзором над извођењем радова, у ком  је констатована потреба да општина Нови Бечеј као инвеститор, изведе додатне радовe на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом 
Милошеву, пре малтерисања и кречења фасаде, чиме би се употпунила  и истакла сва лепота објекта и заокружила целина свих радова на објекту Житног магацина. 
Дана 18.07.2017. године општина Нови Бечеј је примила понуду „Гро Статик-a“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., број 110. од  18.07.2017. године, за  извођење непредвиђених 
радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, како би се наведени радови неопходни за извршење закљученог уговора о набавци радова на уређењу простора 
и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, број IV 04-404-6/2017 од 08.06.2017. године, извршили пре малтерисања и кречења фасаде Житног магацина. 

С обзиром да су наведени радови неопходни за извршење закљученог уговора, као и да се такви радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној 
набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велике трошкове за 
наручиоца, општина Нови Бечеј је одлучила да додатне радове на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, прибави у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда по члану 36. став 1. тачка 5.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/13, 14/15 и 68/15) и врши измену и допуну Плана јавних набавки за 2017. 
годину уношењем наведене јавне набавке, како би Управи за јавне набавке поднео Захтев за добијање мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву.

За реализацију предметне набавке општина Нови Бечеј има обезбеђена средства, како од Министарства културе и информисања Републике Србије, тако и сопственим учешћем (Одлука о буџету 
општине Нови Бечеј за 2017. годину -„Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 27/2016), и то са раздела 4, глава 4.01., програмска класификација 1201-П002, функционална класификација 820, са буџетске 
позиције 79 – Капитално одржавање и изградња објеката, конто  511394 – Капитално одржавање установа културе, Наручилац  је одлучио да изврши измену и допуну Плана јавних набавки за 2017. 
годину и решио као у диспозитиву. 

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

Измена број: I 04-404-4/9-2017; усвојена: 4.8.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
Планом  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, Наручилац није предвидео набавку радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, а с обзиром да је 
дана 24.07.2017. године, закључен уговор, број 136-401-4289/2017-01/1, између АПВ Управе за капитална улагања АП Војводине Нови Сад и општине Нови Бечеј, о финансирању пројекта „Јавна 
улична расвета у источној радној зони у Новом Бечеју“ (у 100% износу), којим ће за наведену намену, општини Нови Бечеј бити додељена средства у износу од 8.351.484,00 динара, без учешћа 
општине Нови Бечеј.
С обзиром на чињеницу да наручилац за наведено капитално улагање има обезбеђена средства за све време трајања улагања (уговор, број 136-401-4289/2017-01/1), Наручилац је, сходно одредбама 
чл. 51. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одлучио да изврши измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину, уношењем података за 
нови поступак јавне набавке, те је решено као у диспозитиву.

Измена број: IV 04-404-4/10-2017; усвојена: 16.8.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
Планом јавних набавки за 2017. годину, планирана је набавка радова, уписана под бројем  1. 3. 9. – Набавка радова – Радови на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у Новом Бечеју, којом је 
предвиђено извођење грађевинских радова, процењене вредности у износу од 5.556.671,00 динара без ПДВ-а.
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Место и датум:
М.П.

Максимовић Саша

Овлашћено лице:

Максимовић Саша

Одговорно лице:
_______________________________

Наручилац је констатовао да предметним поступком нису били обухваћени ни радови на водоводу и канализацији, као ни електроинсталатерски радови на објекту „Турско-Бечејске штедионице“ у 
Новом Бечеју, а који су неопходни за извођење и завршетак наведених радова.
Како би прибавила све неопходне радове на адаптацији „Турско-Бечејске штедионице“ у Новом Бечеју, општина Нови Бечеј као наручилац, с обзиром на чињеницу да наручилац за наведено 
капитално улагање има обезбеђена средства за све време трајања улагања и да процењену вредност јавне набавке увећава за више од 10 %, сходно одредбама чл. 51. ст. 4. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),   врши измену и допуну Плана јавних набавки за 2017. годину, изменом уписаних података о процењеној вредности за наведену 
јавну набавку, те је решено као у диспозитиву.

Измена број: IV 04-404-4/11-2017; усвојена: 4.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
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.

Измена број: IV 04-404-4/12-2017; усвојена: 14.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
1.  Наведеним Планом јавних набавки, планирана је набавка радова, уписана под бројем  1. 3. 6. – Набавка радова – Израда атарских путева на територији општине Нови Бечеј-Медењача и Кумане-
Стари Храст, којом је предвиђено извођење грађевинских радова, процењене вредности у износу од 8.800.000,00 динара без ПДВ-а.
Наручилац је констатовао да предметни поступак не може да реализује у предвиђеном обуму, те је одлучено да се смањи обим предвиђених радова, те уместо изградње атарских путева у Новом 
Бечеју и Куману, наручилац ће спровести набавку само за атарски пут у Новом Бечеју-Медењача. У складу сан наведеним, неопходно је мењати и назив јавне набавке, те се из назива брише Кумане-
Стари Храст.

2. Наведеним Планом јавних набавки, планирана је набавка добара, уписана под бројем  1. 1. 6. – Набавка добара Набавка опреме за потребе куглане у Новом Бечеју, којом је предвиђена набавка 
опреме за куглану у Новом Бечеју, процењене вредности у износу од 8.330.000,00 динара без ПДВ-а.
Наручилац је констатовао да предметни поступак не може да реализује за планирани износ средстава, јер је на основу новог истраживања тржишта утврђено да је вредност предметне опреме већа, 
те у складу са тим повећава износ процењене вредности за предметну јавну набавку, сходно одредбама чл. 51. тачка. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015),   врши измену и допуну Плана јавних набавки за 2017. годину, изменом уписаних података о процењеној вредности за наведену јавну набавку, те је решено као у диспозитиву.

Техничка исправка број: IV 04-404-13/2017; усвојена: 11.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
Набавка грађевинског материја за потребе избеглих лица, код предметне набавке погрешно је израчунат износ без ПДВ-а, те са исправља рачунска грешка.

Измена број: IV 04-404-4/14-2017; усвојена: 29.9.2017.; план: Годишњи план јавних набавки од 3.2.2017.
Врши се исправка техничке грешке код јавне набавке добара-Опремање простора Дома културе у Новом Бечеју, уписана под редним бројем 1.1.9. у плану, у рубрици Укупна процењена вредност без 
ПДВ-а уместо 5.768.083,00 сада стоји 6.008.396,00
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