РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I 04-404-4/9-2019
Дана: 27.06.2019. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 53. став 7. Статута Општине Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови Бечеј“ бр.
6/2019), 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 ПЛАН ЈАВНИХ
НАБАВКИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2019. годину
Усваја се измена и допуна Плана набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, и то:

1. У Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, код набавки радова,
УПИСУЈЕ СЕ НОВA набавка:
под ред. бројем 1. 3. 20. – Набавка радова – Реконструкција и доградња постојећих објеката и
изградња нових објекатау оквиру дворца Хертерленди у Бочару.

Предметна набавка се уноси са следећим подацима:

1) редни број (јавне) набавке – под редним бројем 1. 3. 20.

2) предмет (јавне) набавке – Набавка радова– Реконструкција и доградња постојећих објеката и
изградња нових објекатау оквиру дворца Хертерленди у Бочару

Ознака из општег речника набавки:
45262800

Радови на доградњи зграда

45454000

Радови на реконструкцији

3) процењену вредност јавне набавке – укупна вредност набавке без ПДВ-а: 303.874.553,19, динара
без ПДВ-а, односно 364.649.463,82 динара са ПДВ-ом.
Предметна набавка ће се финансирати средствима која су наручиоцу додељена уговором о суфинансирању
пројеката у области опремања пољочуварске службе- Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2019. годину
(„Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 21/2018), раздео 4, позиција 119, Програм 9-основно образовање,
програмска класификација 2002-П004-реконструкција објеката школе у природи Хетерленд- функционална
класификација 912-образовање, 511000
Наручилац је део наведеног новца добио од Управе за капитална улагања АПВ и то у износу од
150.000.000,00 динара док остатак процењене вредносри обезбеђује Наручилац из споствених средстава.
4) врсту поступка јавне набавке – набавка ће се спровести у отворено поступку јавне набавке
5) оквирни датум покретања поступка (месец или прецизнији временски период у коме се планира
покретање поступка јавне набавке):јун 2019.. године;
6) оквирни датум закључења уговора (месец или прецизнији временски период у коме се планира
закључење уговора о јавној набавци):јул 2019. године;

7) оквирни рок трајања уговора (месец или прецизнији временски период у коме се очекује извршење
уговора о јавној набавци):децембар 2019. године;
8) податак о централизованој јавној набавци : /

9) друге податке и напомене /

2. МЕЊА СЕ Одлука о Плану набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, број I 04-404-4-2019
од 16.01.2019. године и План ЈН општине Нови Бечеј за 2019. 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
554.875.724,00 динара без ПДВ-а, СЕ МЕЊА на 858.750.277.00 динара без ПДВ-а
3. 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
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац није предвидео
споровођење предметне набавке, те је у обавези да изврши измену плана јавних набавки пре
расписивања јавне набавке. Уговор којим ће се предметни радови суфинансирати, Наручилац је
закључио са Управом за капитална улагања АПВ. Износ који је добијен од даваоца средстава је
150.000.000,00 динара, док остатак Наручилац обезбеђује из сопствених средстава.
Након извршених измена, утврђена је нова процењена вредност набавки исказаних у Плану
набавки, те је Наручилац одлучио као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
____________________________
Саша Максимовић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: IV 04-404-4/9-2019.
Датум: 27.06.2019. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.
На основу члана 21. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Председник Општине Нови Бечеј и з д а ј е

НАЛОГ

НАЛАЖЕ СЕ запосленима на пословима јавних набавки у оквиру Одсека за финансије и привреду
Општинске управе Нови Бечеј, да у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) да изврше измену плана јавних набавки:
1. Припреми Предлог одлуке о деветој измени и допуни Одлуке о плану јавних набавки
Општине Нови Бечеј за 2019. годину и да изврши другу измену и допуну Плана јавних
набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, према прилогу, који чини саставни део овог
налога.
2. Усвојене измене и допуне плана јавних набавки објавити на порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца у року од 10 (десет) дана од дана доношења.
3. Рок за извршење задатка из тачке 1. овог налога је 7 дана од дана његовог издавања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
_____________________
Саша Максимовић

