СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXI

Број 2

18.02.2015.

Годишња претплата
2100,00 динара

7.
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и
17/2012) 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 11.02.2015. године донело
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАНА
НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

I
У Плану јавних набавки за 2015. годину број: 4-1/2015-III од 15.01.2015. године („Службени лист
Општине Пландиште“, бр. 1/2015), мења се укупна вредност добара и износ од 6.716.334,00 замењује се
износом од 7.916.334,00 динара, мења се укупна вредност услуга и износ од 18.341.619,00 динара
замењује се износом од 18.581.619,00 динара и мења се укупна вредност плана јавних набавки за 2015.
годину и износ од 46.083.121,00 замењује се износом од 47.523.121,00 динара без ПДВ-а.
Додаје се трећа партија у јавној набавци под редним бројем 13. Услуге информисања која гласи
„Услуге информисања садржаја на језицима националних мањина“ у износу од 240.000,00 динара без
ПДВ-а односно 288.000,00 динара са ПДВ-ом. Средства су преузета из текуће резерве Одлуке о буџету
општине Пландиште за 2015. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 23/2014).
У Плану набавки за 2015. годину на које се закон не примењује број: 4-2/2015-III од 15.01.2015.
године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 1/2015) мења се укупна вредност добара и износ од
1.606.000,00 замењује се износом од 2.703.000,00 динара и мења се укупна вредност Плана јавних
набавки за 2015. годину на које се закон не примењује и износ од 4.612.000,00 замењује се износом
5.709.000,00 динара.
У софтверу Плана набавки за 2015. годину мењају се године извршења уговора код јавних
набавки под редним бројем 1.1.2 Набавка канцеларијског материјала и то, брише се 2016. година са
износом од 650.000,00 динара без ПДВ-а, код јавних набавки под редним бројем 1.1.4 Набавка тонера за
ласерске штампаче, траке за матричне штампаче и факс филмове (оригинал) и то, брише се 2016.
година са износом од 850.000,00 динара без ПДВ-а, код јавних набавки под редним бројем 1.2.21
Одржавање јавне расвете у општини Пландиште и то, брише се 2016. година са износом од 2.000.000,00
динара без ПДВ-а.
II
УСВАЈА СЕ Прва допуна Плана јавних набавки за 2015. годину и Плана набавки за 2015. годину
на које се закон не примењује.
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III
Закључак и Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2015. годину и План набавки за 2015.
годину на које се закон не примењује објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-9/2015-III
Дана: 11.02.2015. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.

8.
ПРВА ДОПУНА И ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2015 . ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редн
и
број

Предмет набавке/
ОРН

Добра
Набавка дрва за огрев
за потребе Канцеларије
за смањење
сиромаштва

9.

ОРН (општи речник
набавки): 03413000 –
Дрво за огрев

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

1.200.000,00
1.200.000,00

Планирана средства у
буџету/фин. плану
(без ПДВ-а)
Износ

1.200.000,00
Са пдв:
1.440.000,00

Врста
поступка

Конто

01 – буџет

6 – мала
јавна
набавка

Оквирни датум

Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
Уговора

Фебруар
2015

Март
2015

Март
2016

Напомена
(централизација,
претходно
обавештење, основ из
ЗЈН...)

472 –
накнаде за
социјалну
заштиту из
буџета
Функција
040
Програм 11
Програмска
активност
0901-0001
Разлог набавке је помоћ у натури који корисници тј. мештани општине Пландишта остварују у Канцеларији за смањење сиромаштва.
Корисници остварују право на једнократну помић у натури у виду задовољавања основних животних потреба чиме се нарочито
сматрају потребе основних животних намирница, дрва за огрев, средства за хигијену, неопходни лекови и уџбеници и школски прибор
за децу.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.

НАПОМЕНА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-10/2015-III
Датум: 11.02.2015.
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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