
План јавних набавки за 2016. годину 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2016. годину 20.01.2016
Измена број: 1/2016 25.02.2016
Измена број: 02/2016 03.03.2016
Измена број: 03/2016 13.05.2016
Измена број: 04/2016 05.08.2016
Измена број: 05/2016 18.10.2016

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

145,269,900

са ПДВ-ом

2016 144,719,900

добра 9,020,000

1.1.1 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Разлог набаке је задовољавање сопствених потреба за нафтним дериватима за редовно функционисање општинске управе општине Пландиште.
Цена је утвђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном пероду и прикупљањем информација на тржишту нафтних деривата.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА (БЕНЗИН)2,000,000

По годинама: 
2016-2,000,000

НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА (БЕНЗИН)

ОРН:
09000000    

426/27/1302,000,000 2,400,000

1.1.2 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

Разлог набавке је задовољавање сопствених потреба за патронама са тонером ради редовног пословања општине.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ 
ШТАМПАЧЕ, ТРАКЕ ЗА МАТРИЧНЕ 
ШТАМПАЧЕ И ФАКС ФИЛМОВЕ 
(ОРИГИНАЛ)

800,000

По годинама: 
2016-800,000

НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ 
ШТАМПАЧЕ, ТРАКЕ ЗА МАТРИЧНЕ 
ШТАМПАЧЕ И ФАКС ФИЛМОВЕ 
(ОРИГИНАЛ)

ОРН:
30125100    

426/27/130800,000 960,000

1.1.3 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

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:

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 1.1.3 „Економско оснаживање избегличких породица“ мења се позиција у финансијском плану „481/96/070“ замењује се подрачуном средства солидраности општине 
Пландиште бр. 840-619721-67, јер је Буџет општине Пландиште у децембру 2015. године пренео средства на подрачун;

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ 
ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
1,670,000

По годинама: 
2016-1,670,000

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ 
ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

ОРН:
16000000    
42000000    

481/96/0701,670,000 2,004,000

Страна 1 од 19Датум штампе: 20.10.2016 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.4 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се спроводи како би се набавила опрема за управљање комуналним отпадом ( механизација, канте, контејнери) због заштите животне 
средине
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и претрагамаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 1.1.4 „Набавка опреме за управљање комуналним отпадом (механизација, канте, контејнери) мења се износ од „840.000“ замењује се износом „1.250.000“. Одлуком о 
изменама и допунама  Буџета општине Пландиште за 2016. године повећена је финансијска апропријација због прерасподеле средства у Плану заштите животне средине;

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ ( 
МЕХАНИЗАЦИЈА, КАНТЕ , КОНТЕЈНЕРИ)

1,250,000

По годинама: 
2016-1,250,000

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ ( 
МЕХАНИЗАЦИЈА, КАНТЕ , КОНТЕЈНЕРИ)

ОРН:
44613700    

513/77/560840,000 1,008,000
513/77/560410,000 492,000

1.1.5 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Разлог набавке је подизање заштитног зеленог појаса и набавка уређаја за очување животне средине капиталног карактера ( набавка трактора са 
прикључном машином) у општини Пландиште
Цена је утврђена на основу вредности уговора који су закључени са извршиоцима у претходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015 и 13/2016) бришу следеће набавке, из разлога што Одлуком о изменама 
и допунама  Буџета општине Пландиште за 2016. године  нису предвиђена средства:

            - јавна набавка под редним бројем 1.1.5. „ Подизање заштитног зеленог појаса и набавка уређаја за очување животне средине капиталног карактера (набавка трактора са 
прикључном машином)“;

ПОДИЗАЊЕ ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНОГ 
ПОЈАСА И НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА 
ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
КАПИТАЛНОГ КАРАКТЕРА ( НАБАВКА 
ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧНОМ МАШИНОМ)

3,750,000

По годинама: 
2016-3,750,000

ПОДИЗАЊЕ ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНОГ 
ПОЈАСА И НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА 
ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
КАПИТАЛНОГ КАРАКТЕРА ( НАБАВКА 
ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧНОМ МАШИНОМ)

ОРН:
90720000    

512/61/5603,750,000 4,500,000
512/61/560-3,750,000 -4,500,000

1.1.6 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

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 намирница, дрва за огрев, средства за хигијену, неопходни лекови и уџбеници и школски прибор.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ 
СИРОМАШТВА

1,000,000

По годинама: 
2016-1,000,000

НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ 
СИРОМАШТВА

ОРН:
03413000    

472/88/0401,000,000 1,200,000

1.1.7 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се спроводи на основу одлуке о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у АПВ у 2016. години за суфинансирање развоја
 саобраћајних и путних инфраструктура.
Цена је утврђена на основу прикупљених информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

ПОСТАВЉАЊЕ БРЗИНСКОГ ДИСПЛЕЈА У 
ЗОНИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПЛАНДИШТУ

1,250,000

По годинама: 
2016-1,250,000

ПОСТАВЉАЊЕ БРЗИНСКОГ ДИСПЛЕЈА У 
ЗОНИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПЛАНДИШТУ

ОРН:
45316211    

425/26/1301,250,000 1,500,000

Страна 2 од 19Датум штампе: 20.10.2016 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.8 10
2016

11
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се спроводи као би се побољшали услови избегличких породица на територији општини Пландиште. Општина Пландиште по Решењу 
КИРС-а спроводи набавку 8 кућа односно 7 са грађевинским материјалом,  у првбитном плану за набавку грађевинксог материјала убачено је само 
за 5 а сада и за још 2 набавке грађевинског материјалом што је укупно 7.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 1.1.8 „Набавка грађевинског материјала за побољашање услова становања и породице избеглица на територији општине Пландиште“ мења се позиција у финансијском 
плану  „96“ замењује се позицијом „96/1“. Одлуком о изменама и допунама Буџета општине Пландиште за 2016. године отворена је нова финансијска позиција;

Измена број: 05/2016; усвојена: 18.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Општина Пландиште по Решењу КИРС-а спроводи набавку 8 кућа односно 7 са грађевинским материјалом,  у првбитном плану за набавку грађевинксог материјала 
убачено је само за 5 а сада и за још 2 набавке грађевинског материјалом што је укупно 7.

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА И 
ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1,050,000

По годинама: 
2016-750,000

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА И 
ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОРН:
44110000    

481/96/070750,000 900,000
481/96-1/0700 0

481/96-1/070300,000 360,000

услуге 31,567,000

1.2.1 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2017

Набавка се спроводи због задовољавање 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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ3,000,000

По годинама: 
2016-3,000,000

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОРН:
09310000    

421/22/1303,000,000 3,600,000

1.2.2 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Ради  услуга информисања путем (Билтена, ТВ – медија, услуге информисања садржаја на језицима националних мањина) мештана општине 
Пландиште.
Цена је утврђена претрагом цена коју нуде понуђачи на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА1,700,000
1. Штампање општинског билтена400,000

2. Услуге информисања ТВ медија1,100,000

3. Услуге информисања садржаја на 
језицима националних мањина

200,000

По годинама: 
2016-1,700,000

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА
1. Штампање општинског билтена

2. Услуге информисања ТВ медија
3. Услуге информисања садржаја на 
језицима националних мањина

ОРН:
39294100    

423/44/130-П1400,000 480,000
423/44/130-П21,100,000 1,320,000

423/44/130-П3200,000 240,000

1.2.3 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Ради повећања сигурности и ефикасности пословних процеса Општине Пландиште, неопходно је унапређење системске ИТ инфраструктуре
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у предходном периоду и прикупљањем информација на тржишту ИТ сектора.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНО-
КОМУНИКАЦИОНЕ И КЛИЈЕНТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

3,000,000

По годинама: 
2016-3,000,000

УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНО-
КОМУНИКАЦИОНЕ И КЛИЈЕНТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОРН:
32412000    
32570000    

423/24/1303,000,000 3,600,000

Страна 3 од 19Датум штампе: 20.10.2016 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.4 6
2016

8
2016

отворени 
поступак

6
2017

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.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА10,300,000
1. Услуге превоза ученика средњих школа10,000,000

2. Услуге превоза студената300,000

По годинама: 
2016-10,300,000

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА
1. Услуге превоза ученика средњих школа

2. Услуге превоза студената

ОРН:
60130000    

472/89/040-П110,000,000 12,000,000
472/90/040-П2300,000 360,000

1.2.5 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

Локална самоуправа има обавезу да по закону о добробити животиња спроводи услуге карантина на напуштене псе и мачке.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у предходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015 и 13/2016) бришу следеће набавке, из разлога што Одлуком о изменама 
и допунама  Буџета општине Пландиште за 2016. године  нису предвиђена средства:

                        - јавна набавка под редним бројем 1.2.5. „Услуге карантина за напуштене псе и мачке са територије општине Пландиште“;

УСЛУГЕ КАРАНТИНА ЗА НАПУШТЕНЕ ПСЕ 
И МАЧКЕ  СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ

850,000

По годинама: 
2016-850,000

УСЛУГЕ КАРАНТИНА ЗА НАПУШТЕНЕ ПСЕ 
И МАЧКЕ  СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ

ОРН:
90720000    

425/58/560850,000 1,020,000
425/58/560-850,000 -1,020,000

1.2.6 2
2016

3
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2016

Како су 17.12.2014. године ступиле на снагу измене и допуне Закона о планирању и изградњи које прописују сасвим другачију садржину и обим 
пројектне документације неопходне за прибављање грађевинске дозволе, то се неминовно намеће потреба да се израђена пројектна 
документације усклади са законом а то подразумева: Израду идејног решења, израду пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за 
грађевинску дозволу и извођачки пројекат као и техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Како су 17.12.2014. године ступиле на снагу измене и допуне Закона о планирању и изградњи које 
прописују сасвим другачију садржину и обим пројектне документације неопходне за прибављање грађевинске дозволе, то се неминовно намеће 
потреба да се израђена пројектна документације усклади са законом а то подразумева: Израду идејног решења, израду пројекта за грађевинску 
дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и извођачки пројекат као и техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу.; тип набавке: 
обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

ИЗРАДА УСАГЛАШАВАЊА ГЛАВНИХ 
ПРОЈЕКАТА ЗА КОЛОВОЗЕ У УЛИЦАМА 
УЖИЧКА И БАНАТСКА У ВЕЛИКОМ ГАЈУ И 
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА

207,000

1. Израда усаглашавања главних пројеката 
за коловозе у улицама Ужичка и Банатска у 
Великом Гају

180,000

2. Техничка контрола27,000

По годинама: 
2016-207,000

ИЗРАДА УСАГЛАШАВАЊА ГЛАВНИХ 
ПРОЈЕКАТА ЗА КОЛОВОЗЕ У УЛИЦАМА 
УЖИЧКА И БАНАТСКА У ВЕЛИКОМ ГАЈУ И 
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА
1. Израда усаглашавања главних пројеката 
за коловозе у улицама Ужичка и Банатска у 
Великом Гају
2. Техничка контрола

ОРН:
71320000    

511/52/130-П1180,000 216,000
423/24/130-П227,000 32,400

Страна 4 од 19Датум штампе: 20.10.2016 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.7 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Потребно је израдити пројекат уређења гробља у Општини Пландишти.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ГРОБЉА У 
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ И ТЕХНИЧКА 
КОНТРОЛА

1,150,000

1. Израда пројекта уређења гробља у 
општини Пландиште

1,000,000

2. Техничка контрола150,000

По годинама: 
2016-1,150,000

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ГРОБЉА У 
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ И ТЕХНИЧКА 
КОНТРОЛА
1. Израда пројекта уређења гробља у 
општини Пландиште
2. Техничка контрола

ОРН:
71320000    

511/52/130-П11,000,000 1,200,000
423/24/130-П2150,000 180,000

1.2.8 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Потребно је израдити елаборате за све водозахвате на територији Општине Пландиште.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015 и 13/2016) бришу следеће набавке, из разлога што Одлуком о изменама 
и допунама  Буџета општине Пландиште за 2016. године  нису предвиђена средства:              јавна набавка под редним бројем 1.2.8. „ Израда елабората о зонама санитарне заштите 
водозахвата на територији општине Пландиште и техничка контрола“;

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ЗОНАМА 
САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ВОДОЗАХВАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И 
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА

2,310,000

1. Израда елабората о зонама санитарне 
заштите водозахтева на територији општине 
Пландиште

2,100,000

2. Техничка контрола210,000

По годинама: 
2016-2,310,000

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ЗОНАМА 
САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ВОДОЗАХВАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И 
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА
1. Израда елабората о зонама санитарне 
заштите водозахтева на територији општине
 Пландиште
2. Техничка контрола

ОРН:
71320000    

511/52/130-П12,100,000 2,520,000
511/52/130-П1-2,100,000 -2,520,000

423/24/130-П2210,000 252,000
423/24/130-П2-210,000 -252,000

1.2.9 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Потребно је израдити пројекат  – капеле и тротоара у Маргити и капеле у Великом Гају и Банатском Соколцу.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2016; усвојена: 25.02.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015) мења се назив јавне набавке под редним бројем 1.2.9. „Израда пројекта – 
капеле и тротоара у Маргити и капеле у Великом Гају и Банатском Соколцу и техничка контрола“  и назив сада гласи: „Израда пројекта капела у Маргити, Великом Гају и Банатском 
Соколцу и техничка контрола“.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА - КАПЕЛЕ У МАРГИТИ, 
ВЕЛИКОМ ГАЈУ И БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ И
 ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА

440,000

1. Израда пројекта - капеле и тротоара у 
Маргити и капеле у Великом Гају и Банатском
 Соколцу

400,000

2. Техничка контрола40,000

По годинама: 
2016-440,000

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА - КАПЕЛЕ У МАРГИТИ, 
ВЕЛИКОМ ГАЈУ И БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ И
 ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА
1. Израда пројекта - капеле и тротоара у 
Маргити и капеле у Великом Гају и 
Банатском Соколцу
2. Техничка контрола

ОРН:
71320000    

511/52/130-П1400,000 480,000
423/24/130-П240,000 48,000
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1.2.10 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Потребно је израдити пројекат –  Израда пројекта  реконструкције и адаптације Дома културе у насељеном месту Велика Греда у Општини 
Пландиште, ради редовног функционисања Дома културе у Великој Греди.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И 
АДАПТАЦИЈЕ ДОМА КУЛТУРЕ У 
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКА ГРЕДА У 
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ И ТЕХНИЧКА 
КОНТРОЛА

275,000

1. Израда пројекта - реконструкција и 
адаптација Дома културе у насељеном месту
 Велика Греда у општини Пландиште

250,000

2. Техничка контрола25,000

По годинама: 
2016-275,000

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И 
АДАПТАЦИЈЕ ДОМА КУЛТУРЕ У 
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКА ГРЕДА У 
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ И ТЕХНИЧКА 
КОНТРОЛА
1. Израда пројекта - реконструкција и 
адаптација Дома културе у насељеном 
месту Велика Греда у општини Пландиште
2. Техничка контрола

ОРН:
71320000    

511/52/130-П1250,000 300,000
423/24/130-П225,000 30,000

1.2.11 10
2016

11
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

У надлежности локалне самоуправе да обезбеди потребна средства и да спроведе поступак јавне набавке услуга за одржавање локалних путева и 
улица током предстојеће зиме.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у предходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 1.2.11 „Зимско одржавање локланих путева на територији општине Пландиште у периоду од 15.11.2016. године до 31.03.2017. године„ мења се износ од „2.100.000“ 
замењује се износом „2.920.000“. Одлуком о изменама и допунама  Буџета општине Пландиште за 2016. године повећена је финансијска апропријација.

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
У ПЕРИОДУ ОД 15.11.2016. ГОДИНЕ ДО 
31.03.2017. ГОДИНЕ

2,920,000

По годинама: 
2016-2,920,000

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
У ПЕРИОДУ ОД 15.11.2016. ГОДИНЕ ДО 
31.03.2017. ГОДИНЕ

ОРН:
90620000    

90630000    

484/83/3602,100,000 2,520,000
484/83/360820,000 984,000

1.2.12 3
2016

4
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

4
2017

Одржавање система подразумева одржавање апликативног решења и пружања техничке подршке хардверским системима којима се обезбеђује 
администратирање и одржавање података једне општинске управе.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходним периоду.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Предмет јавне набавке је из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити 
само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2016; усвојена: 25.02.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015) усвојена је нова јавна набавка под редним бројем:
 - 1.2.12 „Услуге одржавање ИС ЛПА локална пореска администрација“ у износу од 700.000,00 без ПДВ-а за коју ће се спровести преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда;

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ИС ЛПА 
( ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА)
700,000

По годинама: 
2016-700,000

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ИС ЛПА 
( ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА)

ОРН:
72260000    

423/24/130700,000 840,000
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1.2.13 3
2016

4
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2016

Како су 17.12.2014. године ступиле на снагу измене и допуне Закона о планирању и изградњи које прописују сасвим другачију садржину и обим 
пројектне документације неопходне за прибављање грађевинске дозволе, то се неминовно намеће потреба да се израђена пројектна 
документације усклади са законом а то подразумева: Израду идејног решења, израду пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за 
грађевинску дозволу и извођачки пројекат као и техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања и на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности:  Предмет јавне набавке је из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити 
само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2016; усвојена: 25.02.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење:            У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015) усвојена је нова јавна набавка под редним бројевима:
- 1.2.13 „Усаглашавање: Техничке документације појачаног одржавања коловозног локалног пута Банатски Соколац-Милетићево-Марковићево у општини Пландиште, Главног пројекта 
прилазних путева објектима радних зона насеља Пландиште-Велики Гај и Техничке документације појачаног одржавања коловоза локалног пута Марковићево-Дужине-Стари Лец у 
општини Пландиште“ у износу од 1.625.000,00 без ПДВ-а за коју ће се спровести преговарчки поступак без објављивања позива за подношење понуда“ ;

УСАГЛАШАВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЈАЧАНОГ 
ОДРЖАВАЊА КОЛОВОЗНОГ ЛОКАЛНОГ 
ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-
МАРКОВИЋЕВО У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ, 
ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА 
ОБЈЕКТИМА РАДНИХ ЗОНА НАСЕЉА 
ПЛАНДИШТЕ-ВЕЛИКИ ГАЈ И ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЈАЧАНГ ОДРЖАВАЊА
 КОЛОВОЗНОГ ЛОКАЛНОГ ПУТА 
МАРКОВИЋЕВО-ДУЖИНЕ-СТАРИ ЛЕЦ У 
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

1,625,000

По годинама: 
2016-1,625,000

УСАГЛАШАВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЈАЧАНОГ 
ОДРЖАВАЊА КОЛОВОЗНОГ ЛОКАЛНОГ 
ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-
МАРКОВИЋЕВО У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ, 
ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА 
ОБЈЕКТИМА РАДНИХ ЗОНА НАСЕЉА 
ПЛАНДИШТЕ-ВЕЛИКИ ГАЈ И ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЈАЧАНГ ОДРЖАВАЊА
 КОЛОВОЗНОГ ЛОКАЛНОГ ПУТА 
МАРКОВИЋЕВО-ДУЖИНЕ-СТАРИ ЛЕЦ У 
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

ОРН:
71320000    

511/52/1301,625,000 1,950,000

1.2.14 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Ради  услуга  Ангажовања 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 33 
300 ха,  за временски период од 9 (девет) месеци, рачунавши од момента закључења овог уговора.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2016; усвојена: 03.03.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Ради  услуга  Ангажовања 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 33 300 ха,  за временски период од 9 (девет) месеци, рачунавши од 
момента закључења овог уговора.

УСЛУГЕ ПОЉОЗАШТИТЕ 
ОРГАНИЗОВАЊЕМ ПОЉОЧУВАРСКЕ 
СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ

4,500,000

По годинама: 
2016-4,500,000

УСЛУГЕ ПОЉОЗАШТИТЕ 
ОРГАНИЗОВАЊЕМ ПОЉОЧУВАРСКЕ 
СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ

ОРН:
79713000    

424/69/4214,500,000 5,400,000
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1.2.15 10
2016

12
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
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 која ће 
финансирати Канцеларија за упрвљање јавним улагањима из средства која ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије а општинна 
Пландиште је у обавези да обезбеди средства за Стручни надзор над радовима.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем инфрмација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 05/2016; усвојена: 18.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење:            У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016, 13/2016 и 19/2016) додаје се нове јавне набавке под 
редним бројем:
- 1.2.15 „Стручни надзор над радовима санације основне школе и фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту“ у износу од 1.750.000 без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак 
јавне набавке мале вредности“ .
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 која ће финансирати Канцеларија за упрвљање јавним улагањима из средства која ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије 
а општинна Пландиште је у обавези да обезбеди средства за Стручни надзор над радовима.

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА 
САНАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ "ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ" У ПЛАНДИШТУ

1,750,000

По годинама: 
2016-1,750,000

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА 
САНАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ "ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ" У ПЛАНДИШТУ

ОРН:
71247000    

423/43/4/1301,750,000 2,100,000

радови 104,682,900

1.3.1 10
2016

11
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Разлог је побољшање саобраћајне инфраструктуре на локалним путевима на територији Општине Пландиште. На терену се показало да је 
недовољно обележено хоризонталне саобраћајне сигнализације и због тога је потребно повећати број обележених локација а самим тим и новчана 
средства.
Цена је утврђена на основу цене утврђене приликом извођења сличних радова у претходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 05/2016; усвојена: 18.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На терену се показало да је недовољно обележено хоризонталне саобраћајне сигнализације и због тога је потребно повећати број обележених локација а самим тим и 
новчана средства.

РАДОВИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ 
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПЛАНДИШТУ

1,250,000

По годинама: 
2016-1,000,000

РАДОВИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ 
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПЛАНДИШТУ

ОРН:
45233221    

424/80/3601,000,000 1,200,000
424/80/360250,000 300,000

1.3.2 2
2016

4
2016

отворени 
поступак

12
2016

Разлог је помоћ мештана у реализацији погребних услуга.
Вредност је процењена пројектом.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ 
МЕСТУ БАРИЦЕ И СТРУЧНИ НАДЗОР
1,711,750

1. Изградња капеле у насељеном месту 
Барице

1,670,000

2. Стручни надзор41,750

По годинама: 
2016-1,711,750

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ 
МЕСТУ БАРИЦЕ И СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Изградња капеле у насељеном месту 
Барице
2. Стручни надзор

ОРН:
45200000    

71247000    

511/38/130-П11,670,000 2,004,000
423/24/130-П241,750 50,100
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1.3.3 2
2016

4
2016

отворени 
поступак

12
2016

Разлог је помоћ мештана у реализацији погребних услуга.
Вредност је процењена пројектом.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МЕСТУ 
МИЛЕТИЋЕВО И СТРУЧНИ НАДЗОР
4,305,000

1. Изградња капеле у месту Милетићево4,200,000

2. Стручни надзор105,000

По годинама: 
2016-4,305,000

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МЕСТУ 
МИЛЕТИЋЕВО И СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Изградња капеле у месту Милетићево
2. Стручни надзор

ОРН:
45200000    
71247000    

511/39/130-П14,200,000 5,040,000
423/24/130-П2105,000 126,000

1.3.4 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Планско уређење Трга са приступним улицама, дечијим парковима и фасадом општине у Пландиште.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовања.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

ПЛАНСКО УРЕЂЕЊЕ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА 
ИНИЦИЈАТИВА ИЗ ПЛАНДИШТА И 
СТРУЧНИ НАДЗОР

2,562,500

1. Планско уређење тематских целина 
иницијатива из Пландиште

2,500,000

2. Стручни надзор62,500

По годинама: 
2016-2,562,500

ПЛАНСКО УРЕЂЕЊЕ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА 
ИНИЦИЈАТИВА ИЗ ПЛАНДИШТА И 
СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Планско уређење тематских целина 
иницијатива из Пландиште
2. Стручни надзор

ОРН:
45200000    
71247000    

425/68/130-П12,500,000 3,000,000
423/24/130-П262,500 75,000

1.3.5 2
2016

4
2016

отворени 
поступак

12
2016

Разлог је  завршетак изградње канализационе мреже у Пландиште због одржавања и чувања животне средине.
Вредност је процењена пројектом.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015 и 13/2016) бришу следеће набавке, из разлога што Одлуком о изменама 
и допунама  Буџета општине Пландиште за 2016. године  нису предвиђена средства:                                        - јавна набавка под редним бројем 1.3.5. „ Завршетак изградње 
канализационе мреже у Пландишту и стручни надзор“;

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
МРЕЖЕ У ПЛАНДИШТУ И СТРУЧНИ 
НАДЗОР

17,425,000

1. Завршетак изградње канализационе 
мреже у Пландишту

17,000,000

2. Стручни надзор425,000

По годинама: 
2016-17,425,000

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
МРЕЖЕ У ПЛАНДИШТУ И СТРУЧНИ 
НАДЗОР
1. Завршетак изградње канализационе 
мреже у Пландишту
2. Стручни надзор

ОРН:
45000000    
71247000    

511/35/130-П117,000,000 20,400,000
511/35/130-П1-17,000,000 -20,400,000

423/24/130-П2425,000 510,000
423/24/130-П2-425,000 -510,000
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1.3.6 4
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Разлог је  појачано одржавање путева ради безбедности грађана у насељеним местима Општине Пландиште.
Вредност је процењена пројектом.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У 
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ И СТРУЧНИ НАДЗОР

4,305,000

1. Појачано одржавање путева у насељеним 
местима општине Пландиште

4,200,000

2. Стручни надзор105,000

По годинама: 
2016-4,305,000

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У 
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ И СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Појачано одржавање путева у насељеним
 местима општине Пландиште
2. Стручни надзор

ОРН:
45000000    
71247000    

425/85/360-П14,200,000 5,040,000
423/24/130-П2105,000 126,000

1.3.7 4
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Разлог набавке ради унапређења Локалног економског развоја Општине Пландиште.
Вредност је процењена пројектом.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА - РАЗВОДНА 
ГАСОВОДНА МРЕЖА РАДНЕ ЗОНЕ ЗАПАД 
У ПЛАНДИШТУ И СТРУЧНИ НАДЗОР

2,152,500

1. Реализација пројекта - разводна гасоводна
 мрежа радне зоне Запад у Пландишту

2,100,000

2. Стручни надзор52,500

По годинама: 
2016-2,152,500

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА - РАЗВОДНА 
ГАСОВОДНА МРЕЖА РАДНЕ ЗОНЕ ЗАПАД 
У ПЛАНДИШТУ И СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Реализација пројекта - разводна 
гасоводна мрежа радне зоне Запад у 
Пландишту
2. Стручни надзор

ОРН:
45000000    
71247000    

511/43/130-П12,100,000 2,520,000
423/24/130-П252,500 63,000

1.3.8 4
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Разлог је  појачано одржавање путева ради безбедности грађана у насељеном месту Велики Гај.
Вредност је процењена пројектом.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015 и 13/2016) бришу следеће набавке, из разлога што Одлуком о изменама 
и допунама  Буџета општине Пландиште за 2016. године  нису предвиђена средства:                         - јавна набавка под редним бројем 1.3.8. „Изградња једне фазе Банатске улице у 
Великом Гају и стручни надзор“;

ИЗГРАДЊА ЈЕДНЕ ФАЗЕ БАНАТСКЕ УЛИЦЕ
 У ВЕЛИКОМ ГАЈУ И СТРУЧНИ НАДЗОР
1,711,750

1. Изградња једне фазе Банатске улице у 
Великом Гају

1,670,000

2. Стручни надзор41,750

По годинама: 
2016-1,711,750

ИЗГРАДЊА ЈЕДНЕ ФАЗЕ БАНАТСКЕ УЛИЦЕ
 У ВЕЛИКОМ ГАЈУ И СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Изградња једне фазе Банатске улице у 
Великом Гају
2. Стручни надзор

ОРН:
45000000    

71247000    

511/79/360-П11,670,000 2,004,000
511/79/360-П1-1,670,000 -2,004,000

423/24/130-П241,750 50,100
423/24/130-П2-41,750 -50,100
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1.3.9 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Разлог је санација санитарних чворова у Општинским објектима у насељеним местима Стари Лец, Барице, Јерменовци и Банатски Соколац.
Вредност је процењена пројектом.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

РАДОВИ НА САНИТАРНИМ ЧВОРИМА У 
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА СТАРИ ЛЕЦ, 
БАРИЦЕ, ЈЕРМЕНОВЦИ, БАНАТСКИ 
СОКОЛАЦ И СТРУЧНИ НАДЗОР

1,025,000

1. Радови на санитарним чворима у 
насељеним местима Стари Лец, Барице, 
Јерменовци, Банатски Соколац

1,000,000

2. Стручни надзор25,000

По годинама: 
2016-1,025,000

РАДОВИ НА САНИТАРНИМ ЧВОРИМА У 
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА СТАРИ ЛЕЦ, 
БАРИЦЕ, ЈЕРМЕНОВЦИ, БАНАТСКИ 
СОКОЛАЦ И СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Радови на санитарним чворима у 
насељеним местима Стари Лец, Барице, 
Јерменовци, Банатски Соколац
2. Стручни надзор

ОРН:
45000000    

71247000    

425/26/130-П11,000,000 1,200,000
423/24/130-П225,000 30,000

1.3.10 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Разлог набавке је заштита природних вредности и унапређења подручја са природним својствима.
Цена је утврђена на основу цене утврђене приликом извођења сличних радова у претходном периоду.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 05/2016; усвојена: 18.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење:  Из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015.13/2016 и 19/2016) брише се следећа набавка, из разлога  што је 
расписан конкурс за суфинансирање пројекта упрваљача заштићених подручјима општине Пландиште у току 2016. године:
           - јавна набавка под редним бројем 1.3.10. „Одржавање заштиђених паркова природе у општини Пландиште и стручни надзор“.

ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПАРКОВА 
ПРИРОДЕ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ И 
СТРУЧНИ НАДЗОР

1,281,250

1. Одржавање заштићених паркова природе 
у општини Пландиште

1,250,000

2. Стручни надзор31,250

По годинама: 
2016-1,281,500

ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПАРКОВА 
ПРИРОДЕ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ И 
СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Одржавање заштићених паркова природе 
у општини Пландиште
2. Стручни надзор

ОРН:
71247000    
90720000    

425/78/560-П11,250,000 1,500,000
425/78/560-П1-1,250,000 -1,500,000

423//24/130-П231,250 37,500
423//24/130-П2-31,250 -37,500

1.3.11 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Разлог набавке је реализација целокупног пројекта Санације објекта месне канцеларије у Великом Гају.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/2016; усвојена: 25.02.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење:            У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015) усвојена је нова јавна набавка под редним бројевима:
- 1.3.11 „Друга фаза санације објекта месне канцеларије у Великом Гају“ у износу од 930.000,00 без ПДВ-а зa коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности;

ДРУГА ФАЗА САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ И 
СТРУЧНИ НАДЗОР

930,000

1. Друга фаза санације објекта месне 
канцеларије у Великом Гају

900,000

2. Стручни надзор30,000

По годинама: 
2016-930,000

ДРУГА ФАЗА САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ И 
СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Друга фаза санације објекта месне 
канцеларије у Великом Гају
2. Стручни надзор

ОРН:
45000000    
71247000    

425/26/130-П1900,000 11,080,000
423/24/130-П230,000 36,000
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1.3.12 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Разлог набавке је уређење каналске мреже на каналу V. Слив 5 Пландиште, због одвођења отпадних вода из канала кланице „Виндија“ из 
Пландишта.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1/2016; усвојена: 25.02.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење:            У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015) усвојена је нова јавна набавке под редним бројевима:
- 1.3.12  „Уређење каналске мреже на каналу V. Слив 5 – Пландиште“ у износу од 1.100.000,00 без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности.

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015 и 13/2016) бришу следеће набавке, из разлога што Одлуком о изменама 
и допунама  Буџета општине Пландиште за 2016. године  нису предвиђена средства:                                     - јавна набавка под редним бројем 1.3.12. „ Уређење каналске мреже на каналу
 V. Слив 5 – Пландиште“.

УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ НА КАНАЛУ 
V. СЛИВ 5 - ПЛАНДИШТЕ
1,100,000

По годинама: 
2016-1,100,000

УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ НА КАНАЛУ 
V. СЛИВ 5 - ПЛАНДИШТЕ

ОРН:
45232410    

424/71/4211,100,000 1,320,000
424/71/421-1,100,000 -1,320,000

1.3.13 3
2016

4
2016

отворени 
поступак

12
2016

Разлог набавке је видљиво и деградирано стање коловозне конструкције у улици Војвођанска  од улице Хајдук Вељкове до канала у Пландишту.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 02/2016; усвојена: 03.03.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набавке је видљиво и деградирано стање коловозне конструкције у улици Војвођанска  од улице Хајдук Вељкове до канала у Пландишту.

ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У 
УЛИЦИ ВОЈВОЂАНСКА ОД УЛИЦЕ ХАЈДУК 
ВЕЉКОВЕ ДО КАНАЛА У ПЛАНДИШТУ И 
СТРУЧНИ НАДЗОР

6,225,000

1. Ојачање коловозне конструкције у улици 
Војвођанска од улице Хајдук Вељкове до 
канала у Пландишту

6,100,000

2. Стручни надзор125,000

По годинама: 
2016-6,225,000

ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У 
УЛИЦИ ВОЈВОЂАНСКА ОД УЛИЦЕ ХАЈДУК 
ВЕЉКОВЕ ДО КАНАЛА У ПЛАНДИШТУ И 
СТРУЧНИ НАДЗОР
1. Ојачање коловозне конструкције у улици 
Војвођанска од улице Хајдук Вељкове до 
канала у Пландишту
2. Стручни надзор

ОРН:
45000000    

71247000    

425/84/360-П16,100,000 7,320,000
423/24/130-П2125,000 150,000

Страна 12 од 19Датум штампе: 20.10.2016 Апликација Управе за јавне набавке 



1.3.14 5
2016

8
2016

отворени 
поступак

12
2016

Разлог набавке је пријава на Конкурс за доделу средстава за суфинансирања изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и 
објеката фекалне канализације у 2016. године након тога је Општина Пландиште потписала Уговор са АПВ – Покрајинским секретаријатом за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 22.04.2016  број 401-35/2016-II где су обезбеђена средства у износу од 4.891.671,00 рсд што 
представља 80% и обавезе општине Пландиште у износу од  1.205.000,00 рсд што представља 20%.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 03/2016; усвојена: 13.05.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набавке је пријава на Конкурс за доделу средстава за суфинансирања изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације
 у 2016. године након тога је Општина Пландиште потписала Уговор са АПВ – Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство 22.04.2016  број 401-35/2016-II 
где су обезбеђена средства у износу од 4.891.671,00 рсд што представља 80% и обавезе општине Пландиште у износу од  1.205.000,00 рсд што представља 20%.

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ИЗРАДЕ, 
ОПРЕМАЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ ИСТРАЖНО-
ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА У 
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ДУЖИНЕ И СТРУЧНИ
 НАДЗОР

6,144,671

1. Пројекат за извођење и израде, опремања 
и повезивања истражно-експлоатационог 
бунара у насељеном месту Дужине

6,023,671

2. Стручни надзор121,000

По годинама: 
2016-6,144,671

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ИЗРАДЕ, 
ОПРЕМАЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ ИСТРАЖНО-
ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА У 
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ДУЖИНЕ И СТРУЧНИ
 НАДЗОР
1. Пројекат за извођење и израде, опремања
 и повезивања истражно-експлоатационог 
бунара у насељеном месту Дужине
2. Стручни надзор

ОРН:
45000000    
71247000    

511-П16,023,671 7,228,405
423-П2121,000 145,200

1.3.15 10
2016

12
2016

отворени 
поступак

6
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 која ће 
финансирати Канцеларија за упрвљање јавним улагањима из средства која ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије.
Цена је утврђена пројектом
интерни број поступка: 21/2016; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 05/2016; усвојена: 18.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење:            У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016, 13/2016 и 19/2016) додаје се нове јавне набавке под 
редним бројем:
- 1.3.15 „Реализација пројекта санације основне школе и фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту“ у износу од 74.071.479 без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени 
поступак“ .
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 која ће финансирати Канцеларија за упрвљање јавним улагањима из средства која ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије 
а општинна Пландиште је у обавези да обезбеди средства за Стручни надзор над радовима.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 
"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У ПЛАНДИШТУ

74,071,479

По годинама: 
2016-74,071,479

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 
"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У ПЛАНДИШТУ

ОРН:
45000000    

425/43/3/13074,071,479 88,885,775
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1/2016; усвојена: 25.02.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016
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  25.02.2016. године донело

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2016. ГОДИНУ 

I

             УСВАЈА СЕ ПРВА допуна Плана јавних набавки за 2016. годину.

II
           У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015) мења се назив јавне набавке под редним бројем 1.2.9. „Израда пројекта – капеле и тротоара у 
Маргити и капеле у Великом Гају и Банатском Соколцу и техничка контрола“  и назив сада гласи: „Израда пројекта капела у Маргити, Великом Гају и Банатском Соколцу и техничка контрола“.

III
            У Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015 ), мења се укупна вредност услуга и износ од  „25.332.000“ замењује се износом од „27.657..000“ 
динара, мења се укупна вредност радова и износ од  „37.479.750“ замењује се износом од „39.509.750“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „74.871.750“ замењује се 
износом од „79.226.750“ динара без ПДВ-а. 

IV

             Закључак и Прва допуна Плана јавних набавки за 2016. годину, објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-8/2016-III 
Дана:    .02.2016. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                            
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                Милан Селаковић, дипл. инг. Информатике

Измена број: 02/2016; усвојена: 03.03.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016
            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  03.03.2016. године донело

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2016. ГОДИНУ 
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I

             УСВАЈА СЕ ДРУГА допуна Плана јавних набавки за 2016. годину.

II
            У Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015 и 2/2015 ), мења се укупна вредност услуга и износ од  „27.657.000“ замењује се износом од 
„32.157.000“ динара, мења се укупна вредност радова и износ од  „39.509.750“ замењује се износом од „45.734.750“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „79.226.750“ 
замењује се износом од „89.951.750“ динара без ПДВ-а. 

III

             Закључак и Друга допуна Плана јавних набавки за 2016. годину, објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-25/2016-III 
Дана:  03.03.2016. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                            
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                Милан Селаковић, дипл. инг. Информатике

Измена број: 03/2016; усвојена: 13.05.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016
            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  13.05.2016. године донело

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2016. ГОДИНУ 

I

             УСВАЈА СЕ ТРЕЋА допуна Плана јавних набавки за 2016. годину.

II
            У Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016 и 3/2016), мења се укупна вредност радова и износ од  „45.734.750“ замењује се износом од 
„51.879.421“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „89.951.750“ замењује се износом од „96.096.421“ динара без ПДВ-а. 

III

             Закључак и Трећа допуна Плана јавних набавки за 2016. годину, објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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Број: 4-127/2016-III 
Дана: 13.05.2016. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                            
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                Милан Селаковић, дипл. инг. информатике

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописује се да наручилац може да покрене поступак јавнe набавкe ако је набавка предвиђена у 
годишњем плану јавних набавки. 

           Чланом 39. став 2. Законa о јавним набавкама прописано је да на набавке чија  процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки 
на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

           У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015  и ) предлаже се нова јавна набавка под редним бројем:

- 1.3.14 „Пројекат за извођење израде, опремање и повезивање истражно – експлоатационог бунара у насељеном месту Дужине и стручни надзор“ у износу од 6.144.671,00 без ПДВ-а за коју ће се 
спровести отворени поступак“ .
Разлог набавке је пријава на Конкурс за доделу средстава за суфинансирања изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2016. године након тога је 
Општина Пландиште потписала Уговор са АПВ – Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство 22.04.2016  број 401-35/2016-II где су обезбеђена средства у износу од 
4.891.671,00 рсд што представља 80% и обавезе општине Пландиште у износу од  1.205.000,00 рсд што представља 20%.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.

          Због горе наведене допуне у Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016 и 3/2016 ), мења се укупна вредност радова и износ од  „45.734.750“ 
замењује се износом од „51.879.421“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „89.951.750“ замењује се износом од „96.096.421“ динара без ПДВ-а.  

            Обрађивач:
Бранка Пантић, дипл. ецц
                                                                                                  НАЧЕЛНИК
                                                                                        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                               Александра Одавић Мак, дипл. Правник

Измена број: 04/2016; усвојена: 05.08.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016
            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  05.08.2016. године донело
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3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2016. ГОДИНУ 

I

             У Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016 и 13/2016), МЕЊАЈУ СЕ следеће јавне набавке:   

             - у јавној набавци под редним бројем 1.1.3 „Економско оснаживање избегличких породица“ мења се позиција у финансијском плану „481/96/070“ и замењује се подрачуном средства 
солидраности општине Пландиште бр. 840-619721-67;
           - у јавној набавци под редним бројем 1.1.4 „Набавка опреме за управљање комуналним отпадом (механизација, канте, контејнери) мења се износ од „840.000“ и замењује се износом „1.250.000“;
           - у јавној набавци под редним бројем 1.1.8 „Набавка грађевинског материјала за побољашање услова становања и породице избеглица на територији општине Пландиште“ мења се позиција у 
финансијском плану  „96“  и замењује се позицијом „96/1“;
           - у јавној набавци под редним бројем 1.2.11 „Зимско одржавање локалних путева на територији општине Пландиште у периоду од 15.11.2016. године до 31.03.2017. године, мења се износ од 
„2.100.000“  и замењује се износом „2.920.000“.

II

           Из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016 и 13/2016) БРИШУ СЕ следеће јавне набавке:

            - јавна набавка под редним бројем 1.1.5. „Подизање заштитног зеленог појаса и набавка уређаја за очување животне средине капиталног карактера ( набавка трактора са прикључном 
машином)“;
            - јавна набавка под редним бројем 1.2.5. „Услуге карантина за напуштене псе и мачке са територије општине Пландиште“;
            - јавна набавка под редним бројем 1.2.8. „Израда елабората о зонама санитарне заштите водозахвата на територији општине Пландиште и техничка контрола“;
            - јавна набавка под редним бројем 1.3.5. „ Завршетак изградње канализационе мреже у Пландишту и стручни надзор“;
            - јавна набавка под редним бројем 1.3.9. „Изградња једне фазе Банатске улице у Великом Гају и стручни надзор“;
            - јавна набавка под редним бројем 1.3.12. „Уређење каналске мреже на каналу V. Слив 5 – Пландиште“.

III
            У Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016 и 13/2016), мења се укупна вредност добара и износ од „12.060.000“ замењује се 
износом од „8.720.000“ динара, мења се укупна вредност услуга и износ од  „32.157.000“ замењује се износом од „29.817.000“ динара, мења се укупна вредност радова и износ од  „51.879.421“ 
замењује се износом од „31.642.671“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „96.096.421“ замењује се износом од „70.179.671“ динара без ПДВ-а. 

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-153 /2016-III 
Дана:  05.08.2016. године 
ПЛАНДИШТЕ   

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                          Јован Репац, мастер економиста

Измена број: 05/2016; усвојена: 18.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 20.01.2016

            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 
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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  18.10.2016. године донело

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПЕТЕ ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2016. ГОДИНУ 

I

             УСВАЈА СЕ ПЕТА допуна Плана јавних набавки за 2016. годину.

II
             У Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016,13/2016 и 19/2016), МЕЊАЈУ СЕ следеће јавне набавке:   

           - у јавној набавци под редним бројем 1.1.8 „Набавка грађевинског материјала за побољашање услова становања и породице избеглица на територији општине Пландиште“ мења се планирана 
средства у буџету/фин.плану износ „750.000“ замењује се износом „1.050.000“ и мењају се оквирни датуми покретања поступка и закључења уговора „март 2016 - април 2016“ замењују се „ октобар 
2016 - новембар 2016“;
           - у јавној набавци под редним бројем 1.3.1 „Радови на обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације у Пландишту“, мења се планирана средства у буџету/фин.плану износ од 
„1.000.000“  и замењује се износом „1.250.000“ и мењају се оквирни датуми покретања поступка и закључења уговора „мај 2016 - јул 2016“ замењују се „октобар 2016 - новембар 2016“.

III

           Из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016,13/2016 и 19/2016) БРИШE СЕ следећa јавнa набавкa:

              -јавна набавка под редним бројем 1.3.10. „Одржавање заштићених паркова природе у општини Пландиште и стручни надзор“;

IV

            У Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016, 13/2016 и 19/2016), мења се укупна вредност добара и износ од  „8.720.000“ замењује 
се износом од „9.020.000“ динара, мења се укупна вредност услуга и износ од „29.817.000“ замењује се износом од „31.567.000“ динара и мења се укупна вредност радова и износ од  „31.642.671“ 
замењује се износом од „104.682.900“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „70.179.671“ замењује се износом од „145.269.900“ динара без ПДВ-а. 

V

             Закључак и Пета допуна Плана јавних набавки за 2016. годину, објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-177/2016-III 
Дана: 18.10.2016. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                            
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                           Јован Репац, мастер економиста

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописује се да наручилац може да покрене поступак јавнe набавкe ако је набавка предвиђена у 
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Место и датум:
М.П.

ЈОВАН РЕПАЦ

Овлашћено лице:

ЈОВАН РЕПАЦ

Одговорно лице:
_______________________________

годишњем плану јавних набавки. 

           Чланом 39. став 2. Законa о јавним набавкама прописано је да на набавке чија  процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки 
на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

           У Плану јавних набавки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016, 13/2016 и 19/2016) предлажу се нове јавне набавке под редним бројем:
- 1.2.15 „Стручни надзор над радовима санације основне школе и фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту“ у износу од 1.750.000 без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке 
мале вредности“ .
- 1.3.15 „Реализација пројекта санације основне школе и фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту“ у износу од 74.071.479 без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак“ .

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 која ће финансирати Канцеларија за упрвљање јавним улагањима из средства која ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије а општинна Пландиште је у обавези да 
обезбеди средства за Стручни надзор над радовима.

            Такође се предлаже да се из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015.13/2016 и 19/2016) брише следећа набавка, из разлога  што је 
расписан конкурс за суфинансирање пројекта упрваљача заштићених подручјима општине Пландиште у току 2016. године:
           - јавна набавка под редним бројем 1.3.10. „Одржавање заштиђених паркова природе у општини Пландиште и стручни надзор“.

          Због горе наведене допуне у Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016,3/2016, 13/2016 и 19/2016), мења се укупна вредност добара и износ 
од  „8.720.000“ замењује се износом од „9.020.000“ динара, мења се укупна вредност услуга и износ од „29.817.000“ замењује се износом од „31.567.000“ динара и мења се укупна вредност радова и 
износ од  „31.642.671“ замењује се износом од „104.682.900“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „70.179.671“ замењује се износом од „145.269.900“ динара без ПДВ-а. 

            Обрађивач:
Бранка Пантић, дипл. ецц
                                                                                                  НАЧЕЛНИК
                                                                                        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                               Александра Одавић Мак, дипл. Правник
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