РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I 04-404-4/3-2018
Дана: 13.06.2018. 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 ТРЕЋОЈ 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 радова,
УПИСУЈЕ СЕ НОВA набавка:
под ред. бројем 1. 3. 14. – Набавка радова – Техничко-биолошка рекултивације депресије у Куману
Предметна набавка се уноси са следећим подацима:
1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1. 3. 14.
2) предмет (јавне) набавке – Набавка радова – техничко-биолошка рекултивације депресије у
Куману
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на насипању и рекултивацији земљишта 45112300-8;
3) процењену вредност јавне набавке – укупна вредност набавке без ПДВ-а (може се навести и
процењенавредност по партијама и годинама): 3.272.154,00 динара без ПДВ-а, односно 3.926.585,00 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 166,
Програм 2-комуналне делатности, програмска класификација 1102-0003, Одржавање чистоће на површинама
јавне намене, функционална класификација 620 развој заједнице, конто 424911.
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): јун 2018.. године;
6) оквирни датум закључења уговора (месец или прецизнији временски период у коме се планира
закључење уговора о јавној набавци): јун 2018. године;

7) оквирни рок трајања уговора (месец или прецизнији временски период у коме се очекује извршење
уговора о јавној набавци): септембар 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 добара,
УПИСУЈЕ СЕ НОВA набавка добара:
под ред. бројем 1. 1. 8. – Набавка добара – Противградне ракете домаће производње
Предметна набавка се уноси са следећим подацима:
1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1. 1. 8.
2) предмет (јавне) набавке – Набавка добара– Противградне ракете домаће производње
Назив и ознака из општег речника набавке: 24613000 сигналне ракете, противградне ракете, сигналне

ракете за маглу и пиротехника
3) процењену вредност јавне набавке – укупна вредност набавке без ПДВ-а (може се навести и
процењенавредност по партијама и годинама): 792.000,00 динара без ПДВ-а, односно 950.400,00
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
149, програм 5-пољопривреда и рурални развој, програмска класификација 0101-П007, Заштита
пољопривредног земљишта од града, функционална класификација 421-радови назаштити уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта конто 426291.
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): јун 2018.. године;
6) оквирни датум закључења уговора (месец или прецизнији временски период у коме се планира
закључење уговора о јавној набавци): јун 2018. године;
7) оквирни рок трајања уговора (месец или прецизнији временски период у коме се очекује извршење
уговора о јавној набавци): септембар 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 добара,
УПИСУЈЕ СЕ НОВA набавка:

под ред. бројем 1. 1. 9. – Набавка добара – Набавка рачунара и рачунарске опреме
Предметна набавка се уноси са следећим подацима:
1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1. 1. 9.
2) предмет (јавне) набавке – Набавка добара – Набавка рачунара и рачунарске опреме
Назив и ознака из општег речника набавке: 30213100 Персонални рачунари, 30200000 Рачунарска
опрема и материјал
3) процењену вредност јавне набавке – укупна вредност набавке без ПДВ-а (може се навести и
процењенавредност по партијама и годинама): 800.000,00 динара без ПДВ-а, односно 960.000,00
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 45, Програм
15-опште услуге управе, програмска класификација 0602-001 функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функционална класификација 111-извршни и законодавни органи, конто 512220
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): јун 2018.. године;
6) оквирни датум закључења уговора (месец или прецизнији временски период у коме се планира
закључење уговора о јавној набавци): јул 2018. године;
7) оквирни рок трајања уговора (месец или прецизнији временски период у коме се очекује извршење
уговора о јавној набавци): август 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.
4. У Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, код набавкe услуге, уписане
под редним бројем 1.2.16. –Организација Великогоспојинских дана 2018, 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: 15.869.166,00 динара без ПДВ-а, односно 19.043.000,00,00 динара са ПДВ-ом.
Остали подаци остају непромењени.

5. 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 339.876.372,00,00 динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 346.859.692,00 динара без ПДВ-а

6. 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 04-404-4/1-2018 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. и 18.05.2018 године.
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку
радова – техничко-биолошка рекултивације депресије у Куману. Дана 23.05.2018. године Општина Нови
Бечеј је закључила уговор (као прималац средстава) са АПВ Покрајинским секретаријатом за енергетику,
грађевинарство и саобраћај (као давалац средстава) о додели песповратних подстицајних средстава за
финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара. На основу поменутог
уговора давалац средстава ће обезбедити износ од 3.926.585,15 динара за Пројекат техничко-биолошке
рекултивације, објекат: Депресије „Кумане“ на кат. Парцели број 1391 К.О. Кумане.

2. Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку
добара Противградне ракете домаће производње. Дана 26.12.2017. године Општина Нови Бечеј је закључила
уговор (као прималац средстава) са АПВ Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и
шумарство (као давалац средстава) о додели песповратних средстава за подизање нивоа ефикасности
противградне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години. На основу поменутог
уговора давалац средстава ће обезбедити износ од 396.000,00 динара за набавку противградних ракета што
представља 50 % од укупних прихватљивих трошкова. Корисник средстава је обавезан да обезбеди износ од
396.000,00 на име суфинансирања.

3. Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2018. годину, Наручилац није предвидео набавку
добара рачунара и рачунарске опреме. Како се указала потреба за набавком нових рачунара и сродне
опреме, која би заменила дотрајалу, неопходно је да такав поступак буде предвиђен планом јавних набавки.

4. На основу анализа набавке „Организација Великогоспојински дани 2018“ утврђено је да због
економичности саме организације поменуте манифестације могуће припојити сродне услуге које се
тичу саме манифестације у један поступак, уместо првобитно планираних више мањих поступака.
Сходно томе износ за спровођење предметне набавке није довољан за спровођење целокупне
организације ове манифестације. Како процењена вредност јавне набавке мора бити валидна у
време покретања поступка јавне набавке Наручилац је одлучио да процењену вредност усагласи са
новим проценама и анализама 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

