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18. 
 

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 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018 ) 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 19.02.2019. године донело 

 
З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ  
 

I 
 

У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019), ДОДАЈУ СЕ 
нове јавне набавке под редним бројевима: 

- 1.3.11 „Радови на реконструкцији Основне школе „Доситеј Обрадовић“, издвојено одељење у 
Великом Гају“ у износу од „49.814.709“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак; 

- 1.3.12 „Радови на реконструкцији дела локaлног пута Банатски Соколац-Милетићево-Марковићево 
на територији општине Пландиште (Фаза I)“ у износу од „33.322.802,70“ без ПДВ-а за коју ће се 
спровести отворени поступак; 

- 1.3.13 „Радови на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“ у износу од „30.258.965,00“ 
без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак; 

- 1.2.24 „Стручни надзор над радовима на реконструкцији дела локaлног пута Банатски Соколац-
Милетићево-Марковићево на територији општине Пландиште (Фаза I) у износу од „670.000,00“ без 
ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности; 

- 1.2.25 „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“ у 
износу од „610.000,00“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности; 
 

II 
 

У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2019), МЕЊА СЕ 
укупна вредност услуга и износ од  „36.735.000“ замењује се износом од „38.015.000“ МЕЊА СЕ укупна 
вредност радова и износ од  „54.350.000“ замењује се износом од „167.746.476,70“ и МЕЊА СЕ укупна 
вредност Плана јавних набавки и износ од „124.355.000“ замењује се износом од „239.031..476,70“ динара 
без ПДВ-а.  

III 
 
  Закључак о усвајању Прве измене и допуне плана јавних набавки за 2019. годину објавиће се у 
„Службеном листу Општине Пландиште“. 
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