РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I 04-404-4/2-2018
Дана: 18.05.2018. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 53. став 7. Статута Општине Нови Бечеј („Сл.00 лист општине Нови
Бечеј“ бр. 9/2008), 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 ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН
ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2018. годину

Усваја се измена и допуна Плана набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, и то:
1. У Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, код набавки
услуга, УПИСУЈЕ
СЕ НОВA набавка услуге:
-

под ред. бројем 1. 2. 19. – Набавка услуге – организације програма са техничком
подршком поводом обележавања 230 година од добијања статуса „Вароши“ Нови
Бечеј за дан 15.06.2018. године.

Предметна набавка се уноси са следећим подацима:
1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1. 2. 19.
2) предмет (јавне) набавке – Набавка услуга - организације програма са техничком
подршком поводом обележавања 230 година од добијања статуса „Вароши“ Нови
Бечеј за дан 15.06.2018. године.
- Назив и ознака из општег речника набавке: Уметничке услуге – 92312000;
3) процењену вредност јавне набавке – укупна вредност набавке без ПДВ-а (може се
навести и
процењенавредност по партијама и годинама): 1.041.665,00 динара без ПДВ-а,
односно 1.250.000,00
динара са ПДВ-ом.
Предметна набавка ће се финансирати средствима која су опредељена Одлуком о
буџету општине
Нови Бечеј за 2018. годину („Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 26/2017), са раздела
4, глава
4.01., позиција 81, програмска 13-развој културе, програмска класификација 1201П002,
манифестације од значаја, функционална класификација 820, конто 424221.

4) врсту поступка јавне набавке – набавка ће се спровести у поступку јавне набавке
мале вредности по члану. 39. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015);
5) оквирни датум покретања поступка (месец или прецизнији временски период у коме
се планира
покретање поступка јавне набавке): мај 2018.. године;
6) оквирни датум закључења уговора (месец или прецизнији временски период у коме
се планира закључење уговора о јавној набавци): мај 2018. године;
7) оквирни рок трајања уговора (месец или прецизнији временски период у коме се
очекује извршење уговора о јавној набавци): јун 2018. 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 2018. годину.
2. У Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, код набавки
услуга, УПИСУЈЕ
СЕ НОВA набавка услуге:
-

под ред. бројем 1. 2. 20. – Набавка услуга – Израда пројектно-техничке
документације санације зграде Дома здравља у Новом Бечеју.
Предметна набавка се уноси са следећим подацима:
1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1. 2. 19.

2) предмет (јавне) набавке – Набавка услуга – Израда пројектно-техничке
документације санације зграде Дома здравља у Новом Бечеју.
- Назив и ознака из општег речника набавке: Студије изводљивости, саветодавне
услуге, анализа – 71241000
3) процењену вредност јавне набавке – укупна вредност набавке без ПДВ-а (може се
навести и
процењенавредност по партијама и годинама): 2.083.333,00 динара без ПДВ-а,
односно 2.500.000,00
динара са ПДВ-ом.
Предметна набавка ће се финансирати средствима која су опредељена Одлуком о
буџету општине
Нови Бечеј за 2018. годину („Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 26/2017), са раздела
4, глава
4.01., позиција 88, Програм 12-здравствена заштита, програмска класификација 1801П002, функционална
класификација 760, конто 511400
4) врсту поступка јавне набавке – набавка ће се спровести у поступку јавне набавке
мале вредности по члану. 39. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015);
5) оквирни датум покретања поступка (месец или прецизнији временски период у коме
се планира
покретање поступка јавне набавке): мај 2018.. године;

6) оквирни датум закључења уговора (месец или прецизнији временски период у коме
се планира закључење уговора о јавној набавци): мај 2018. године;
7) оквирни рок трајања уговора (месец или прецизнији временски период у коме се
очекује извршење уговора о јавној набавци): јун 2018. 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 2018. годину.
3. У Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, код набавки
радова, уписане под редним бројем 1.3.6. –Изградња екочесме у Куману, врши се
измена унетих података и то:
1) У рубрици „процењену вредност јавне набавке“ без и са ПДВ-ом – уписује се
укупна вредност набавке без ПДВ-а: 4.583.333,00 динара без ПДВ-а, односно
5.500.000,00 динара са ПДВ-ом.
Остали подаци остају непромењени.

4. МЕЊА СЕ Одлука о Плану набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, број
I 04-4044/1-2018 од 01.02.2018. године и План ЈН општине Нови Бечеј за 2018. годину, у
делу који се односи на износ процењене вредности ,тако да се након ових измена и
допуна утврђује:
Укупна процењена вредност набавки исказана у Плану набавки Општине Нови Бечеј у
износу
од 335.918.041,00 динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 339.876.372,00 динара без
ПДВ-а
5. Измене и допуне Плана јавних набавки објавити на Портали јавних набавки и на
интернет страници наручиоца у року од 10 дана од дана доносења Одлуке.

Образложење
Одлуком о Плану набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, број IV 04-404-4/12018 од 01.02.2018. године, усвојен је План јавних набавки за 2018. годину.
Након тога, наведени План јавних набавки је измењен, дана 08.03.2018. године.
1.
Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није
предвидео набавку услуге организације програма поводом обележавања 230 година од
добијања статуса Вароши Нови Бечеј за дан 15.06.2018. године. Обзиром на то да се указала
потреба за организовањем наведеног уметничког програма, наручилац је одлучио да предметну
набавку унесе у план јавних набавки на основу члана 52. став 1. закона о јавним набавкама.

2. Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није
предвидео набавку услуге Израда пројектно-техничке документације санације зграде Дома
здравља у Новом Бечеју. Обзиром на то да се указала потреба за организовањем наведеног
уметничког програма, наручилац је одлучио да предметну набавку унесе у план јавних набавки
на основу члана 52. став 1. закона о јавним набавкама.

3. На основу израђеног пројекта за екочесму у Куману утврђено је да првобитно
планирани износ за израду предметне набавке није довољан за изградњу предметне
чесме. Како процењена вредност јавне набавке мора бити валидна у време покретања
поступка јавне набавке Наручилац је одлучио да процењену вредност усагласи са
пројектом и врши измену процењене вредности предметне набавке.
3. Након извршених измена, утврђена је нова процењена вредност набавки исказаних у
Плану набавки, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ :
____________________________
Саша Максимовић

