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76.
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 30.04.2019. године донело
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019 и 4/2019),
ДОДАЈУ СЕ нове јавне набавке под редним бројевима:
- 1.1.9 „Набавка опремање пољочуварске службе – лада нива са додатном опремом“ у износу од
„1.112.500“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности;
- 1.2.26 „Израда пројектне документације санација 2 паркинга испред Војвођанске банке и Дома
културе Вук Караџић“ у износу од „250.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке
мале вредности;
- 1.2.27 „Стручни надзор над радовима појачаног одржавања и крпљења путева у насељеним
местима општине Пландиште“ у износу од „150.000“ 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 и 4/2019), врше
се измене у следећим јавним набавкама под редним бројевима:
- 1.3.3 „Изградња капеле у Великом Гају“ износ од „5.000.000“ без ПДВ-а замењује се износом од
„9.165.000“ без ПДВ-а;
- 1.1.4 „Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе“ мења се врста поступка на тај
начин да се „поступак јавне набавке мале вредности“ замењује „отвореним поступком“;
- 1.1.5 „Набавка радне машине – комбиновани ровокопач“ у наставку назива предмета набавке
уместо речи “утеривач“ треба да стоји реч „утоваривач“;
- 1.2.13 „ Набавка услуга социјалне заштите Помоћ у кући“ мењају се планирана средства у буџету на
тај начин да се извор финансирања 07 „3.400.000“ замењује износом „2.130.308“ и извор
финансирања 01 „3.100.000“ замењује се износом “4.369.692“;
- 1.2.20 „Стручни надзор над радовима“ у наставку назива предмета набавке уместо речи „ санација“
треба да стоји реч „ реконструкција“;
- 1.2.24 „ Стручни надзор над радовима на реконструкцији дела локалног пута Банатски СоколацМилетићево-Марковићево на територији општине Пландиште ( Фаза I) позиција „27“ замењује се
позицијом „108/4“;
- 1.2.25 „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“
позиција „27“ замењује се позицијом „83/2“;
- 1.3.9 „ Санација бине у Дому културе „Вук Караџић“ у Пландишту“ позиција „1477“ замењује се
позициом „147“.
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III
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019 и 4/2019),
БРИШУ СЕ јавне набавке под редним бројевима:
- 1.2.2 „ Израда пројектне документације за изгрдњу капеле у насељеном месту Маргита“ у износу од
„150.000“ без ПДВ-а;
- 1.2.5 „Израда пројектне документације изгрдња бициклистичке стазе уз државни пут II реда бр. 132“
у износу од „ 210.000“;
- 1.2.9 „ Израда пројектне документације пропуста у ул. Банатска у Великом Гају“ у износу од „125.000“
без ПДВ-а;
- 1.3.4 „Проширење гробља Пландиште – прва фаза“ у износу од „24.600.000“.
IV
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019 и 4/2019),
МЕЊА СЕ укупна вредност добара и износ од „33.270.000“ замењује се износом од „34.382.500“, МЕЊА СЕ
укупна вредност услуга и износ од „38.015.000“ замењује се износом од „37.930.000“, МЕЊА СЕ укупна
вредност радова и износ од „167.746.477“ замењује се износом од „147.311.477“ и МЕЊА СЕ укупна
вредност Плана јавних набавки и износ од „239.031.477“ замењује се износом од „219.623.977“ динара без
ПДВ-а.
V
Закључак о усвајању Друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину објавиће се у
„Службеном листу oпштине Пландиште“.
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