
План јавних набавки за 2017. годину 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
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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

181,754,666

са ПДВ-ом

2017 170,074,666

2018 5,840,000

2019 5,840,000

добра 13,080,000

1.1.1 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Разлог набавке је задовољавање сопствених потреба за нафтним дериватима за редовно фунционисање Општинске управе Општине Пландиште
Цена је утврђена на основу цена закључених  са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација  на тржишту нафтних деривата.
 У 2017. години обезбеђен је у Одлуци о буџету износ од 1.600.000 динара са ПДВ-ом ( мај-децембар), где се преноси обавеза за 2018. годину 
800.000 динара са ПДВ-ом ( јануар-мај).

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Јавна набавка горива за потребе службених 
возила
2,000,000

По годинама: 
2017-2,000,000

Јавна набавка горива за потребе службених 
возила

ОРН:
09100000    

426/31/1302,000,000 2,400,000

1.1.2 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Набавка се спроводи због задовољавања сопствених потреба за електричном енергијом ради редовног пословања Општине Пландиште.
Цена је утврђена на основу потрошње електричне енергије у предходном периоду и претрагом цена коју нуде понуђачи на тржишту. У 2017. години 
 обезбеђен је у Одлуци о буџету износ од 3.250.000 динара са ПДВ-ом (мај - новембар), где се преносе обавезе за 2018. годину 1.850.000 динара 
са ПДВ-ом ( јануар - мај).

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Јавна набавка електричне енергије4,250,000

По годинама: 
2017-4,250,000

Јавна набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

421/25/1304,250,000 5,100,000

1.1.3 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка се спроводи како би се избегличким породицама помогло при економском оснаживању.
Процена се врши на основу потреба избегличких породицаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Економско оснаживање избегличких 
породица ( доходовни материјал)
1,670,000

По годинама: 
2017-1,670,000

Економско оснаживање избегличких 
породица ( доходовни материјал)

ОРН:
16000000    
42000000    

425/129/0701,670,000 2,004,000
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1.1.4 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Набавка се спроводи ради помоћи у натури који корисници тј. мештани Општине Пландиште остварују у Канцеларији за смањење сиромаштва. 
Корисници остварују права на једнократну помоћ у натури у виду задовољавања основних животних потреба чиме се нарочито сматрају потребе 
животних намерница, дрва за огрев, средства за хигијену, неопходни лекови и уџбеници и школски прибор.
Цена је утврђена на основу цена заљкључених са извршиоцима у предходном периоду.  У 2017. години  обезбеђен је у Одлуци о буџету износ  од 
950.000 динара са ПДВ-ом ( јун - децембар), где се преносе обавезе за 2018. годину 250.000 динара са ПДВ-ом ( јануар - јун).

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка дрва за огрев за потребе 
Канцеларије за смањење сиромаштва
1,000,000

По годинама: 
2017-1,000,000

Набавка дрва за огрев за потребе 
Канцеларије за смањење сиромаштва

ОРН:
03413000    

472/116/0701,000,000 1,200,000

1.1.5 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог набавке котларнице за Основну школу “Доситеј Обрадовић“ у Пландишту је побољшање услова грејања и функционисања Основне школе .
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка котларнице за основну школу 
"Доситеј Обрадовић" у Пландишту
4,160,000

По годинама: 
2017-4,160,000

Набавка котларнице за основну школу 
"Доситеј Обрадовић" у Пландишту

ОРН:
44621200    

511/69/1304,160,000 4,992,000

услуге 46,878,100

1.2.1 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Ангажовање пољочуварске службе односно обављање послова физичког обезбеђења  које подразумева заштиту: обрадивог пољопривредног 
земљишта, усева, засада, пољских путева, објеката, заливних система и канала за наводњавање на целој површини атара од 33 300 ха,  за 
временски период од 10 (десет) месеци, рачунавши од момента закључења уговора.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду. У 2017. години  обезбеђен је у Одлуци о буџету износ од 
4.500.000, првим ребалансом планираће се разлика од 2.100.000 што укупно износи 6.600.000 динара са ПДВ-ом ( март-децембар).

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2017; усвојена: 24.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење:              У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017 и 8/2017), МЕЊА СЕ  назив  јавне набавке под редним бројем: 
-1.2.1 „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште“ и замењује се називом: „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске 
службе на територији општине Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште“

Измена број: 04/2017; усвојена: 07.04.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем:
-1.2.1 „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште“ на тај 
начин да се износ од „5.500.000“ замењује износом од „3.750.000“. Разлог за ову измену је да се након обуставе првог покретања на основу поднетог Захтева  за заштиту понуђача 
покреће нов поступак за период на  8 месеци.

Услуге пољозаштите организовањем 
пољочуварске службе на територији општине
 Пландиште и физичко обезбеђење у 
установама на територији општине 
Пландиште

3,750,000

По годинама: 
2017-3,750,000

Услуге пољозаштите организовањем 
пољочуварске службе на територији општине
 Пландиште и физичко обезбеђење у 
установама на територији општине 
Пландиште

ОРН:
79713000    

424/101/1305,500,000 6,600,000
424/101/130-1,750,000 -2,100,000

1.2.2 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог набавке геодетских услуга је стална потреба Општинске управе  због пројектовања, изградње и др
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка геодетских услуга750,000

По годинама: 
2017-750,000

Набавка геодетских услуга

ОРН:
71250000    

424/29/130750,000 900,000
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1.2.3 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог израде плана генералне регулације саобраћајне инфраструктуре је опремање радне зоне Запад у општини Пландиште.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда плана генералне регулације 
саобраћајне инфраструктуре
1,600,000

По годинама: 
2017-1,600,000

Израда плана генералне регулације 
саобраћајне инфраструктуре

ОРН:
71320000    

423/70/1601,600,000 1,920,000

1.2.4 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Радна група за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у сектору образовања, здраства и социјалне заштите, у складу са 
Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору  образовања, здраства и социјалне заштите ( Закључак Владе Републике Србије,
 бр. 351-3817/2016) одобрила је реализацију пројекта санације Основне школе и фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту где је 
неопходно обезбедити Стручни надзор над радовима.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоциома у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима санације 
основне школе и фискултурне сале "Доситеј 
Обрадовић" У Пландишту

1,750,000

По годинама: 
2017-1,750,000

Стручни надзор над радовима санације 
основне школе и фискултурне сале "Доситеј 
Обрадовић" У Пландишту

ОРН:
71247000    

423/68/1301,750,000 2,100,000

1.2.5 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Неопходно је обезбедити Стручни надзор над радовима.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоциома у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у насељеном месту Барице
80,000

По годинама: 
2017-80,000

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у насељеном месту Барице

ОРН:
71247000    

423/51/13080,000 96,000

1.2.6 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Неопходно је обезбедити Стручни надзор над радовима.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоциома у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у насељеном месту Милетићево
70,000

По годинама: 
2017-70,000

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у насељеном месту Милетићево

ОРН:
71247000    

423/53/13070,000 84,000

1.2.7 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Неопходно је обезбедити Стручни надзор над радовима.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоциома у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима 
Саобраћајнице код зграде иза 
Римокатоличке цркве

87,500

По годинама: 
2017-87,500

Стручни надзор над радовима 
Саобраћајнице код зграде иза 
Римокатоличке цркве

ОРН:
71247000    

423/59/13087,500 105,000

1.2.8 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2018

Набавка се спроводи ради редовног пословања Општине Пландиште.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у предходном периоду. У 2017. години обезбеђен је у Одлуци о буџету износ од  
920.000,00 динара са ПДВ-ом ( март - новембар), где се преносе  обавезе за 2018. годину од      160.000,00 динара са ПДВ-ом (децембар -  март).

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Угоститељске услуге за потребе Општинске 
управе општине Пландиште
900,000

По годинама: 
2017-900,000

Угоститељске услуге за потребе Општинске 
управе општине Пландиште

ОРН:
55300000    

423/6,15,27/111,
130

900,000 1,080,000
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1.2.9 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Набавка  је неопходна  због одржавања и унапређења већ постојећег  софтверског система и подразумева одржавање апликативног решења и 
пружања техничке подршке система којима се обезбеђује администратирање и одржавање података једне Општинске управе.
Цена је утврђена на основу цена заљкључених са извршиоцима у предходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 01/2017; усвојена: 02.02.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017), МЕЊА СЕ  процењена вредност јавне набавке под редним бројем 1.2.9 „Услуга
 унапређења и одржавања софтвера Електронска писарница за потребе општинске управе“ .

Услуге унапређења и одржавања софтвера 
Електронска писарница за потребе 
општинске управе

3,840,000

По годинама: 
2017-3,840,000

Услуге унапређења и одржавања софтвера 
Електронска писарница за потребе 
општинске управе

ОРН:
72267000    

423/27/1302,940,000 3,528,000
423/27/130900,000 1,080,000

Страна 4 од 17Датум штампе: 20.04.2017 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.10 4
2017

7
2017

отворени 
поступак

10
2017

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и   планова заштите животне средине на територији општине 
Пландиште за 2017. годину, на који је Министарство пољопривреде и заштите животне средине дало сагласност број 401-00-00122/2017-09 од 
26.01.2017. године и Законом о заштити становништва од заразних болести ("Сл. Гласник РС", бр. 15/2016) предвиђено је третирање комараца.

Законом о заштити становништва од заразних болести ("Сл. Гласник РС", бр. 15/2016) прописано је спровођење дератизације.
Цена је утврђена на основу вредности уговора које је закључено са извршиоцима у предходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2017; усвојена: 24.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -1.2.10 „Третирање ларви и одраслих форми комараца, II третмана по свим насељеним местима општине Пландиште“ и замењује се називом: „Услуге сузбијање ларви и 
одраслих форми комараца, крпеља и систематске дератизације у општини Пландиште подељен у три партије:
ØI  партија: „ Сузбијањ е ларви и одраслих ф орми комараца у опш тни Пландиш те“
ØII партија: „Сузбијањ е крпељ а“
ØIII партија: „Систематска дератизација“

МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем:
-1.2.10 „Услуге сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематске дератизације у општини Пландиште“ износ од „1.000.000“ замењује се у укупом износом од        „ 
5.840.000“  распоређено у три партије:
ØI  партија: „ Сузбијањ е ларви и одраслих ф орми комараца у опш тни Пландиш те“ у износу од  „2.955.000“
ØII партија: „Сузбијањ е крпељ а“ у износу од „145.000“
ØIII партија: „Систематска дератизација“ у износу од „2.740.000“

МЕЊА СЕ  оквирни датум и врста поступка јавне набавке под редним бројем:
-1.2.10 „Услуге сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематске дератизације у општини Пландиште подељен у три партије:
ØI  партија: „ Сузбијањ е ларви и одраслих ф орми комараца у опш тни Пландиш те“
ØII партија: „Сузбијањ е крпељ а“
ØIII партија: „Систематска дератизација“

на тај начин да се датум закључења уговора и извршења уговора „6/2017, 11/2017“ замењује датумима „ 7/2017, 10/2017“ и врста поступка „јавна набавке мале вредности“ замењује се „ 
отвореним поступком“.

Измена број: 05/2016; усвојена: 19.04.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Процењена  вредност јавне набавке, без обрачунатог пореза на додату вредност јавне набавке износи – (укупно без ПДВ за све три године) 17.520.000,00 динара без ПДВ
-а односно по 5.840.000,00 годишње за 2017., 2018. и 2019. годину.
Финансијска средства за ову јавну набавку су предвиђена у Буџету Општине Пландиште за 2017. годину, Програму 2 – Комунална делатност, ПА 1102-0004 – зоохигијена, на позицији  
82, економоска класификација 421  – услуге дератизације, позиција 86, 86/1 економска класификација 424 специјализоване услуге а која је планирана у Плану набавки Општине 
Пландиште за 2017. годину под редним бројем 1.2.10.
Средства за ову набавку за 2018. и 2019. годину предвиђена су у пројекцијама финансијског плана за 2018. и 2019. годину.

Услуге сузбијања ларви и одраслих форми 
комараца, крпеља и ситематска дератизација
 у општини Пландиште

17,520,000

По годинама: 
2017-5,840,000

2018-5,840,000

2019-5,840,000

Услуге сузбијања ларви и одраслих форми 
комараца, крпеља и ситематска дератизација
 у општини Пландиште

ОРН:
60441000    

424/86/5601,000,000 1,200,000
424/86/560-П11,955,000 2,346,000

424/86/1/560-П2145,000 174,000
421/82/160-П32,740,000 3,288,000

1.2.11 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог је потреба за проширење постојећег гробља.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројекта уређења гробља у 
Пландишту
500,000

По годинама: 
2017-500,000

Израда пројекта уређења гробља у 
Пландишту

ОРН:
71320000    

423/71/160500,000 600,000
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1.2.12 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Потребно је израдити пројекат Атмосферских канала.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројекта Атмосферски канали410,000

По годинама: 
2017-410,000

Израда пројекта Атмосферски канали

ОРН:
71320000    

423/72/160410,000 492,000

1.2.13 3
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Неопходно обезбедити Стручни надзор над радовима.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоциома у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима Изградње 
тротоара у насељеном месту Маргита
141,000

По годинама: 
2017-141,000

Стручни надзор над радовима Изградње 
тротоара у насељеном месту Маргита

ОРН:
71247000    

423/55/130141,000 169,200

1.2.14 4
2017

5
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

5
2018

члан 36. став 2 закона ојавним набавкама
Набавка се спроводи због одржавања система и подразумева одржавање апликативног решења и пружања техничке подршке система којима се 
обезбеђује администрирање и одржавање података Општинске управе.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у предходном периоду. У 2017. години  обезбеђен је у Одлуци о буџету износ  од 
490.000 динара са ПДВ-ом ( мај - новембар), где се преносе обавеза за 2018. годину 350.000 динара са ПДВ-ом (децембар – мај).
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге одржавања информационог система 
ИС ЛПА за потребе општинске управе
700,000

По годинама: 
2017-700,000

Услуге одржавања информационог система 
ИС ЛПА за потребе општинске управе

ОРН:
72267000    

423/27/130700,000 840,000

1.2.15 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог Израде пројекта уређења Радне зоне Запад блок бр. 1 је инфраструктурно опремање
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројекта уређења радне зоне Запад 
блок бр.1
410,000

По годинама: 
2017-410,000

Израда пројекта уређења радне зоне Запад 
блок бр.1

ОРН:
71320000    

423/73/160410,000 492,000

1.2.16 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Потребно је израдити пројекте за изградњу капела у насељеним местима Велики Гај и Маргита у општини Пландиште, како би се изградиле капеле 
и тиме се помогло грађанима  у реализацији погребних услуга.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројеката за капелу у Великом Гају и 
Маргити
250,000

По годинама: 
2017-250,000

Израда пројеката за капелу у Великом Гају и 
Маргити

ОРН:
71320000    

5114/74,75/160250,000 300,000
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1.2.17 3
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Неопходно обезбедити Стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоциома у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2017; усвојена: 01.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017 и 6/2017), МЕЊА СЕ  назив  јавне набавке под редним бројем: 
-1.2.17 „Стручни надзор над радовима адaптације Дома културе у Милетићеву“ и замењује се називом: „Стручни надзор над радовима адaптације објекта трговине Дома културе у 
Милетићеву“;
-1.3.8  „Адаптација Дома културе у Милетићеву“ замењује се називом: „Адaптација објекта трговине Дома културе у Милетићеву“;

МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем:
-1.2.17 „Стручни надзор над радовима адaптације објекта трговине Дома културе у Милетићеву“ и износ „25.000,00“ замењује се износом од „ 225.000,00“;

МЕЊА СЕ  оквирни датум и врста поступка јавне набавке под редним бројем:
- 1.2.17 „Стручни надзор над радовима адaптације објекта трговине Дома културе у Милетићеву“  на тај начин да се датум покретања јавне набавке, закључења уговора, извршења 
уговора „5/2017, 6/2017, 12/2017“ замењује датумима „ 3/2017, 5/2017, 9/2017“;

Стручни надзор над радовима адаптације 
објекта трговине  Дома културе у Милетићеву
225,000

По годинама: 
2017-225,000

Стручни надзор над радовима адаптације 
објекта трговине  Дома културе у Милетићеву

ОРН:
71247000    

423/61/13025,000 30,000
423/61/130200,000 240,000

1.2.18 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Неопходно обезбедити Стручни надзор над радовима.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоциома у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима на пропусту у 
ул. Банатска Велики Гај
26,000

По годинама: 
2017-26,000

Стручни надзор над радовима на пропусту у 
ул. Банатска Велики Гај

ОРН:
71247000    

423/63/13026,000 31,200

1.2.19 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Неопходно обезбедити Стручни надзор над радовима.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоциома у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима  Појачаног 
одржавања путева у насељеним местима 
општине Пландиште

95,000

По годинама: 
2017-95,000

Стручни надзор над радовима  Појачаног 
одржавања путева у насељеним местима 
општине Пландиште

ОРН:
71247000    

423/27/13095,000 114,000

1.2.20 6
2017

8
2017

отворени 
поступак

6
2018

Општина Пландиште субвенционише превоз ученика средњих школа и превоз студената са територије Општине Пландиште као допринос 
побољшања средњег и студентског образовања.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у предходном периоду. У 2017. години обезбеђен је у Одлуци о буџету износ од  
3.700.000,00 динара са ПДВ-ом ( септембар - новембар), где се преносе  обавезе за 2018. годину  од 8.660.000,00 динара са ПДВ-ом ( децембар -  
јун).

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге превоза ученика средњих школа и 
студената
10,300,000

По годинама: 
2017-10,300,000

Услуге превоза ученика средњих школа и 
студената

ОРН:
60130000    

472/121, 122/98010,300,000 12,360,000
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1.2.21 3
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Неопходно је обезбедити Стручни надзор над радовима.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоциома у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2017; усвојена: 01.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење:            У Плану јавних набавки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017 и  6/2017) предлажу се нове  јавна набавке под редним бројем:

-1.2.21 „Стручни надзор над радовима адaптације и санација објекта – свлачионице за фудбалере у насељено месту Велика Греда“ у износу од  225.000,00 без ПДВ-а за коју ће се 
спроводити поступак  јавне набавке мале вредности
          Разлог набавке је потписан Уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта Аутономне Покрајине Војводине, 
Управе за капитална улагања  бр. 136-401-327/2017-01/1 од 23.02.2017. године где је одобрен износ од 7.107.276,00 динара за  Адаптацију и санација објекта – свлачионице за 
фудбалере у насељеном месту Велика Греда.

Стручни надзор над радовима Адаптација и 
санација објекта-свачионице за фудбалере у 
насељеном месту Велика Греда

141,600

По годинама: 
2017-141,600

Стручни надзор над радовима Адаптација и 
санација објекта-свачионице за фудбалере у 
насељеном месту Велика Греда

ОРН:
71247000    

423/69/2/130141,600 169,920

1.2.22 5
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2017

           Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката Аутономне Покрајине Војводине, који 
расписује  Управа за капитална улагања.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2017; усвојена: 24.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење:            Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката Аутономне Покрајине Војводине, који расписује  Управа за 
капитална улагања.

Израде техничке документације за санацију 
ОШ " Доситеј Обрадовић" одељење у 
Маргити

416,000

По годинама: 
2017-416,000

Израде техничке документације за санацију 
ОШ " Доситеј Обрадовић" одељење у 
Маргити

ОРН:
71320000    

423/78/2/160416,000 499,200

1.2.23 5
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2017

  Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката Аутономне Покрајине Војводине, који расписује  
Управа за капитална улагања.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2017; усвојена: 24.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење:   Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката Аутономне Покрајине Војводине, који расписује  Управа за капитална 
улагања.

Израде техничке документације за санацију 
ОШ "Доситеј Обрадовић" одељења у 
Великом Гају

416,000

По годинама: 
2017-416,000

Израде техничке документације за санацију 
ОШ "Доситеј Обрадовић" одељења у 
Великом Гају

ОРН:
71320000    

423/78/3/160416,000 499,200

1.2.24 5
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

  Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката Аутономне Покрајине Војводине, који расписује  
Управа за капитална улагања.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2017; усвојена: 24.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење:   Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката Аутономне Покрајине Војводине, који расписује  Управа за капитална 
улагања.

Израда пројекта - Изградња спортско 
рекреативног центра у Пландишту
2,500,000

По годинама: 
2017-2,500,000

Израда пројекта - Изградња спортско 
рекреативног центра у Пландишту

ОРН:
71320000    

5114/78/1/1602,500,000 3,000,000

Страна 8 од 17Датум штампе: 20.04.2017 Апликација Управе за јавне набавке 



радови 121,796,566

1.3.1 2
2017

5
2017

отворени 
поступак

12
2017

Разлог је помоћ грађанима насељеног места Барице  у реализацији погребних услуга.
Вредност је процењена пројектом.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња капеле у насељеном месту Барице3,900,000

По годинама: 
2017-3,900,000

Изградња капеле у насељеном месту Барице

ОРН:
45200000    

511/50/1303,900,000 4,680,000

1.3.2 2
2017

5
2017

отворени 
поступак

12
2017

Разлог је помоћ грађанима насељеног места Милетићево у реализацији погребних услуга.
Вредност је процењена пројектом.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња капеле у насељеном месту 
Милетићево
3,500,000

По годинама: 
2017-3,500,000

Изградња капеле у насељеном месту 
Милетићево

ОРН:
45200000    

511/52/1303,500,000 4,200,000

1.3.3 2
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог санације саобраћајнице код зграде иза Римокатоличке цркве је безбедност и функционисања грађана општине Пландиште.
Вредност је процењена пројектом.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Саобраћајница код зграде иза 
Римокатоличке цркве
4,375,000

По годинама: 
2017-4,375,000

Саобраћајница код зграде иза 
Римокатоличке цркве

ОРН:
45000000    

425/58/1304,375,000 5,250,000

1.3.4 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог је редовно инвестиционо одржавање јавног осветљења у насељеним местима у Пландишту
Цена је утврђена на основу цена заљкључених са извршиоцима у предходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање јавног осветљења у насељеним 
местима општине Пландиште
2,500,000

По годинама: 
2017-2,500,000

Одржавање јавног осветљења у насељеним 
местима општине Пландиште

ОРН:
31000000    
31527200    

425/80/6402,500,000 3,000,000

1.3.5 2
2017

3
2017

преговарачки 
поступак са 

објављивањем 
позива за 

подношење 
понуда

12
2017

Члан 35. став 1 Закона о јавним набавкама
Радна група за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у сектору образовања, здравства и социјалне заштите, у складу са 
Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору  образовања, здравства и социјалне заштите ( Закључак Владе Републике 
Србије, бр. 351-3817/2016) одобрила је реализацију пројекта санације Основне школе и фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту која 
ће финансирати Канцеларија за упрвљање јавним улагањима из средства која ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије.
Цена је утврђена пројектом.
ЗЈН: 35.1.1); Образложење основаности: Ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све 
неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу 
уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали
 у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, 
није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у 
отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Реализација пројекта санације основне 
школе и фискултурне сале "Доситеј 
Обрадовић" у Пландишту

74,071,479

По годинама: 
2017-74,071,479

Реализација пројекта санације основне 
школе и фискултурне сале "Доситеј 
Обрадовић" у Пландишту

ОРН:
45000000    

425/67/13074,071,479 88,885,775
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1.3.6 3
2017

5
2017

отворени 
поступак

12
2017

Разлог је изградња троатоара  са једне стране улице  ради безбедности грађана у насељеном месту Маргита
Вредност је утврђена пројектом.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња тротоара у насељеном месту 
Маргита
7,000,000

По годинама: 
2017-7,000,000

Изградња тротоара у насељеном месту 
Маргита

ОРН:
45000000    

425/54/1307,000,000 8,400,000

1.3.7 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

4
2018

Разлог  одржавања пољопривредних (атрских) путева и канала је  несметано функционисање, одводњавање и наводњавање којима се 
благовремено континуирано доводи – испушта вода у пољопривредно земљиште у циљу добијања високих и стабилних приноса пољоприврдне 
културе.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у предходном периоду. У 2017. години обезбеђен је  у Одлуци о буџету износ од  
5.000.000 динара са ПДВ-ом ( април-новембар), где се преноси обавеза за 2018. годину од 1.240.000 динара са ПДВ-ом ( децембар - април).

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање пољопривредних (атарских) 
путева и канала у насељеним местима 
општине Пландиште

5,200,000

По годинама: 
2017-5,200,000

Одржавање пољопривредних (атарских) 
путева и канала у насељеним местима 
општине Пландиште

ОРН:
77100000    

424/104/4215,200,000 6,240,000

1.3.8 3
2017

5
2017

отворени 
поступак

9
2017

Разлог адаптације Дома културе у насељеном месту Милетићево је безбедност и функционалност Дома. Разлог набавке је потписан Уговор о 
преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја културе Аутономне Покрајине Војводине, 
Управе за капитална улагања  бр. 136-401-325/2017-01/1 од 23.02.2017. године
Вредност је процењена пројектом.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2017; усвојена: 01.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017 и 6/2017), МЕЊА СЕ  назив  јавне набавке под редним бројем: 
-1.3.8  „Адаптација Дома културе у Милетићеву“ замењује се називом: „Адaптација објекта трговине Дома културе у Милетићеву“;

МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем:
-1.3.8  „Адaптација објекта трговине Дома културе у Милетићеву“ и износ „1.250.000“ замењује се износом од  „9.027.358“.

МЕЊА СЕ  оквирни датум и врста поступка јавне набавке под редним бројем:
- 1.3.8  „Адaптације објекта трговине Дома културе у Милетићеву“ на тај начин да се датум покретања јавне набавке, извршења уговора „5/2017, 12/2017“ замењује датумима „ 3/2017, 
9/2017“ и врста поступка „јавна набавке мале вредности“ замењује се „ отвореним поступком“.

Измена број: 04/2017; усвојена: 07.04.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем: -1.3.8 „Адаптација објекта трговине Дома културе у Милетићеву“ на тај начин да с е износ од 
„9.027.358“ замењује износом од „9.027.356,80“. Разлог измене је захтев од Упараве за капитална улагања да исти износ из уговора мора да буде и у Плану за јавне набавке.

Адаптација објекта трговине Дома културе у 
Милетићеву
9,027,357

По годинама: 
2017-9,027,357

Адаптација објекта трговине Дома културе у 
Милетићеву

ОРН:
45000000    

425/60/1301,250,000 1,500,000
425/60/1307,777,358 9,332,829

425/60/130-1 -1

1.3.9 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог израде пропуста у ул. Банатска у Великом Гају  је безбедност грађана.
Вредност је процењена пројектом.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Пропуст у ул. Банатска Велики Гај ( Прва 
фаза)
1,300,000

По годинама: 
2017-1,300,000

Пропуст у ул. Банатска Велики Гај ( Прва 
фаза)

ОРН:
45000000    

425/62/1301,300,000 1,560,000
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1.3.10 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог је појачано одржавање путева ради безбедности и функционисања грађана у насељеним местима Општине Пландиште.
Цена је утврђена на основу цена заљкључених са извршиоцима у предходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Појачано одржавање путева у насељеним 
местима општине Пландиште
3,750,000

По годинама: 
2017-3,750,000

Појачано одржавање путева у насељеним 
местима општине Пландиште

ОРН:
45000000    

425/111/4513,750,000 4,500,000

1.3.11 10
2017

11
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Разлог је побољшање саобраћајне хоризонталне инфраструктуре на локалним путевима на територији Општине Пландиште.
Цена је утврђена на основу цене утврђене приликом извођења сличних радова у претходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на обележавању хоризонталне 
сигнализације у Пландишту
1,250,000

По годинама: 
2017-1,250,000

Радови на обележавању хоризонталне 
сигнализације у Пландишту

ОРН:
45233221    

424/80/3601,250,000 1,500,000

1.3.12 3
2017

6
2017

отворени 
поступак

9
2017

Разлог набавке је потписан Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
 Аутономне Покрајине Војводине, Управе за капитална улагања  бр. 136-401-327/2017-01/1 од 23.02.2017. године где нам је одобрен износ од 
7.107.276,00 динара за  Адаптацију и санација објекта – свлачионице за фудбалере у насељеном месту Велика Греда.
Цена је утврђена на основу Идејног пројекта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2017; усвојена: 01.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: У Плану јавних набавки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017 и  6/2017) предлажу се нове  јавна набавке под редним бројем:

-1.3.12  „Адаптација и и санација објекта – свлачионице за фудбалере у насељено месту Велика Греда“ у износу  5.922.730,00 без ПДВ-а за коју ће се спроводити отворен поступак.

           Разлог набавке је потписан Уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта Аутономне Покрајине Војводине,
 Управе за капитална улагања  бр. 136-401-327/2017-01/1 од 23.02.2017. године где је одобрен износ од 7.107.276,00 динара за  Адаптацију и санација објекта – свлачионице за 
фудбалере у насељеном месту Велика Греда.

Адаптација и санација објекта - свлачионице 
за фудбалере у насељеном месту Велика 
Греда

5,922,730

По годинама: 
2017-5,922,730

Адаптација и санација објекта - свлачионице 
за фудбалере у насељеном месту Велика 
Греда

ОРН:
45000000    

425/69/1/1305,922,730 7,107,276
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 01/2017; усвојена: 02.02.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017
            На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће
 Општине Пландиште је на седници одржаној дана  02.02.2017. године донело је

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

I

             УСВАЈА СЕ ПРВА измена Плана јавних набавки за 2017. годину.

II
             У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017), МЕЊА СЕ  процењена вредност јавне набавке под редним бројем 1.2.9 „Услуга унапређења и 
одржавања софтвера Електронска писарница за потребе општинске управе“ и износ од „2.940.000„ замењује се износом „3.840.000“.

III
             У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017), МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од  „27.534.500“ замењује се износом од „28.434.500“ 
динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „148.710.979“ замењује се износом од „149.610.979“ динара без ПДВ-а. 

IV

            У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017), због техничких грешака  мења  се врста поступка и „поступак јавне набавке мале вредности“ 
замењује се „отвореним постуком“ код следећих јавних набавки:
-1.2.1. „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште“ и
-1. 3.7. „Одржавање пољопривредних (атарских путева) и канала у насељеним местима општине Пландиште,

         и код набавки услуга стручних надзора над радовима мења се ОРН и „71320000 – услуге техничког пројектовања“ замењује се „ 714270000 – надзор грађевинских радова“

V

             Закључак ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-18/2017-III 
Дана: 02.02.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                            
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                             Јован Репац, мастер економиста

Измена број: 02/2017; усвојена: 01.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017
                На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист 
Општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 15/2013), 
Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана  01.03.2017. године донело је
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3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

I

             УСВАЈА СЕ ДРУГА допуна Плана јавних набавки за 2017. годину.

II
             У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017 и 6/2017), МЕЊА СЕ  назив  јавне набавке под редним бројем: 
-1.2.17 „Стручни надзор над радовима адaптације Дома културе у Милетићеву“ и замењује се називом: „Стручни надзор над радовима адaптације објекта трговине Дома културе у Милетићеву“;
-1.3.8  „Адаптација Дома културе у Милетићеву“ замењује се називом: „Адaптација објекта трговине Дома културе у Милетићеву“;

МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем:
-1.2.17 „Стручни надзор над радовима адaптације објекта трговине Дома културе у Милетићеву“ и износ „25.000,00“ замењује се износом од „ 225.000,00“;
-1.3.8  „Адaптација објекта трговине Дома културе у Милетићеву“ и износ „1.250.000“ замењује се износом од  „9.027.358“.

МЕЊА СЕ  оквирни датум и врста поступка јавне набавке под редним бројем:
- 1.2.17 „Стручни надзор над радовима адaптације објекта трговине Дома културе у Милетићеву“  на тај начин да се датум покретања јавне набавке, закључења уговора, извршења уговора „5/2017, 
6/2017, 12/2017“ замењује датумима „ 3/2017, 5/2017, 9/2017“;
- 1.3.8  „Адaптације објекта трговине Дома културе у Милетићеву“ на тај начин да се датум покретања јавне набавке, извршења уговора „5/2017, 12/2017“ замењује датумима „ 3/2017, 9/2017“ и врста 
поступка „јавна набавке мале вредности“ замењује се „ отвореним поступком“.

III
             У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017 и  6/2017), МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од  „28.434.500“ замењује се износом од 
„28.776.100“ динара, укупна вредност радова и износ од  „108.096.479“ замењује се износом од „121.796.567“ динара и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „149.610.979“ 
замењује се износом од „163.652.667“ динара без ПДВ-а. 

IV

             Закључак и Друга допуна Плана јавних набавки за 2017. годину, објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-44/2017-III 
Дана:   01.03.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                            
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                             Јован Репац, мастер економиста

Измена број: 03/2017; усвојена: 24.03.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017
                На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана  48. Правилника о јавним набавкма општине Пландиште, 
 члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште 
(„Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана  24.03.2017. године донело је

3АКЉУЧАК
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О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

I

             УСВАЈА СЕ ТРЕЋА измена Плана јавних набавки за 2017. годину.

II
             У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017 и 8/2017), МЕЊА СЕ  назив  јавне набавке под редним бројем: 
-1.2.1 „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште“ и замењује се називом: „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на 
територији општине Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште“

-1.2.10 „Третирање ларви и одраслих форми комараца, II третмана по свим насељеним местима општине Пландиште“ и замењује се називом: „Услуге сузбијање ларви и одраслих форми комараца, 
крпеља и систематске дератизације у општини Пландиште подељен у три партије:
ØI  партија: „ Сузбијањ е ларви и одраслих ф орми комараца у опш тни Пландиш те“
ØII партија: „Сузбијањ е крпељ а“
ØIII партија: „Систематска дератизација“

МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем:
-1.2.10 „Услуге сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематске дератизације у општини Пландиште“ износ од „1.000.000“ замењује се у укупом износом од        „ 5.840.000“  
распоређено у три партије:
ØI  партија: „ Сузбијањ е ларви и одраслих ф орми комараца у опш тни Пландиш те“ у износу од  „2.955.000“
ØII партија: „Сузбијањ е крпељ а“ у износу од „145.000“
ØIII партија: „Систематска дератизација“ у износу од „2.740.000“

МЕЊА СЕ  оквирни датум и врста поступка јавне набавке под редним бројем:
-1.2.10 „Услуге сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематске дератизације у општини Пландиште подељен у три партије:
ØI  партија: „ Сузбијањ е ларви и одраслих ф орми комараца у опш тни Пландиш те“
ØII партија: „Сузбијањ е крпељ а“
ØIII партија: „Систематска дератизација“

на тај начин да се датум закључења уговора и извршења уговора „6/2017, 11/2017“ замењује датумима „ 7/2017, 10/2017“ и врста поступка „јавна набавке мале вредности“ замењује се „ отвореним 
поступком“.

III
             У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017 и 8/2017), МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од  „28.776.100“ замењује се износом од 
„36.948.100“ динара и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „163.652.667“ замењује се износом од „171.824.667“ динара без ПДВ-а. 

IV

             Закључак Треће измене Плана јавних набавки за 2017. годину, објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-70/2017-III 
Дана:  24.03.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                            
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                             Јован Репац, мастер економиста
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3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

I

             УСВАЈА СЕ ТРЕЋА допуна Плана јавних набавки за 2017. годину.

II

             Закључак и Трећа допуна Плана јавних набавки за 2017. годину, објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-71/2017-III 
Дана:  24.03.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                            
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                             Јован Репац, мастер економиста

Измена број: 04/2017; усвојена: 07.04.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017
                На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана  48. Правилника о јавним набавкма општине Пландиште 
број: 4-85/2017-III од 07.04.2017. године,  члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана   07.04.2017. године донело је

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

I

             УСВАЈА СЕ ЧЕТВРТА измена Плана јавних набавки за 2017. годину.

II
             У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 8/2017 и 11/2017), МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем:
-1.2.1 „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште “ на тај начин да се 
износ од „5.500.000“ замењује износом од „ 3.750.000“
-1.3.8 „Адаптација објекта трговине Дома културе у Милетићеву“ на тај начин да се износ од „9.027.358“ замењује износом од „ 9.027.356,80“ 

МЕЊА СЕ  оквирни датум и врста поступка јавне набавке под редним бројем:
-1.2.1 „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште“ на тај начин да се датум
 закључења уговора „3/2017“ замењује датумом „5/2017“ и врста поступка „отвореним поступком“ замењује се поступком „јавне набавке мале вредности“.

III
             У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 8/2017 и 11/2017), МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од  „36.948.100“ замењује се 
износом од „35.198.100“ динара, МЕЊА СЕ укупна вредност радова и износ од  „121.796.567“ замењује се износом од „121.796.565,80“ динара и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и 
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износ од „171.824.667“ замењује се износом од „170.074.665,80“ динара без ПДВ-а. 

IV

             Закључак о усвајању Четврте измене Плана јавних набавки за 2017. годину објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-85/2017-III 
Дана: 07.04.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   
                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                             Јован Репац, мастер економиста

Измена број: 05/2016; усвојена: 19.04.2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 30.01.2017
                На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана  48. Правилника о јавним набавкма општине Пландиште 
број: 4-85/2017-III од 07.04.2017. године,  члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана   19.04.2017. године донело је

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПЕТЕ ИЗМЕНЕ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

I

             УСВАЈА СЕ ПЕТА измена Плана јавних набавки за 2017. годину.

II

             У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 8/2017, 10/2017 и  13/2017), МЕЊА СЕ  назив  јавне набавке под редним бројем:
-1.2.10 „Услуге сузбијања ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематска дератизација у општини Пландиште“ подељена у три партије:
ØI  партија: „ Сузбијањ е ларви и одраслих ф орми комараца у опш тини Пландиш те“
ØII партија: „Сузбијањ е крпељ а“
ØIII партија: „Систематска дератизација“ 

и замењује се називом „Услуге сузбијања ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематска дератизација у општини Пландиште“  и спроводиће се поступак без партија.

МЕЊА СЕ  оквирни датум,  врста поступка  и ОРН јавне набавке под редним бројем:
-1.2.10 „Услуге сузбијања ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематска дератизација у општини Пландиште“ на тај начин да се датум покретања поступка  „3/2017“ замењује датумом 
„4/2017“ и врста поступка „јавне набавке мале вредности“ замењује се „отвореним поступком“ односно „907000000 – услуге у области животне средине“ замењује се „60441000 – услуге запрашивања 
из ваздуха“.

          МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем:
-1.2.10 „Услуге сузбијања ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематска дератизација у општини Пландиште“  износ од „5.840.000“ за 2017. годину замењује се износом од  „17.520.000“ и 
то по годинама:
Ø2017. година у износу од „ 5.840.000“ динара без ПДВ-а
Ø2018. година у износу од „ 5.840.000“ динара без ПДВ-а и 
Ø2019. година у износу од „ 5.840.000“ динара без ПДВ-а.

III

             У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 8/2017, 10/2017 и 13/2017), МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки  тако што се 
додаје процењена вредност за:
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Место и датум: М.П.

ЈОВАН РЕПАЦ

Овлашћено лице:

ЈОВАН РЕПАЦ

Одговорно лице:
_______________________________

-2018. годину у износу од „ 5.840.000“ динара без ПДВ-а и 
-2019. годину у износу од „5.840.000“ динара без ПДВ-а.

IV

             Закључак о усвајању Пете измене Плана јавних набавки за 2017. годину објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-91/2017-III 
Дана:  19.04.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ  

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   
                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                             Јован Репац, мастер економиста
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