
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  I   01-404-4/16-2017 

Дана:  07.11.2017. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

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 ТРИНАЕСТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О   

ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ  И ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ОПШТИНЕ НОВИ  БЕЧЕЈ  ЗА 

2017. г. 

 

Усваја се тринаеста 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 набавке услуга, уписане под  

ред.  

     бројем  1. 2.  5. – Набавка услуге превоза ђака (oсноваца, средњошколаца и студената) по 

партијама,  

     врши се измена унетих података, и то:  

Измена  се врши са следећим подацима: 

- У рубрици „Предмет набавке“: „Набавка услуге превоза ђака (oсноваца, средњошколаца и 

студената) по партијама“, БРИШЕ СЕ израз „по партијама“ и наведене партије од 1 до 5., тако да 

након измене, предмет набавке гласи: „Набавка услуге превоза ђака (oсноваца, 

средњошколаца и студената)“ и 

- У рубрици „процењена вредност без ПДВ-а“, бришу се сви унети подаци о процењеним 

вредностима наведених партија,  тако да у рубрици остаје само укупна процењена вредност 

услуге превоза ђака у износу од 12.590.000,00 динара без ПДВ-а;   

- У рубрици „процењена вредност без и са ПДВ-ом по годинама“, уписују се износи: 

за 2017. годину: 412.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 453.200,00 дин. са ПДВ-ом,  

за 2018. годину: 12.178.000,00 динара без ПДВ-а, односно 13.395.800,00 дин. са ПДВ-ом,  

 

Остали подаци остају непромењени.  

2.  Након ове измене Одлуке о Плану  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број  I 01-

404-4/1-2017 од  03.02.2017. године и Плана  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину,  

процењена вредности Плана јавних набавки остаје непромењена.  

 

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.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о Плану  јавних набавки  Општине Нови Бечеј за 2017. годину, број IV  04-404-4/1-2017 од 

03.02.2017. године, усвојен је План јавних набавки за 2017. годину.  



1.  Наведеним Планом јавних набавки,  под ред. бројем  1.2. 5., планирана је „Набавка услуге превоза 

ђака (oсноваца, средњошколаца и студената) по партијама“.  

Наручилац је оценио да због обликовања предмета набавке у више истоврсних целина (партија), постоји 

могућност да Наручилац  не добије понуде за сваку од предвиђених партија, те да би поступак за неку од  

партија евентуално морао поново спровести,  те је одлучио да предметни поступак ипак спроведе без 

партија, дефинисао процењену вредност без и са ПДВ-ом по годинама и решио као у диспозитиву.  

 

2. Након извршених измена, процењена вредности Плана јавних набавки остаје непромењена, те је 

Наручилац одлучио као у диспозитиву. 

                                                                                                                          

              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ : 

                                                                                            ____________________________ 

                                                                                           Саша Максимовић 

 


