
План јавних набавки за 2018. годину 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018. годину 17.01.2018
Измена број: 01/2018 07.03.2018
Измена број: 02/2018 03.05.2018
Измена број: 03/2018 08.05.2018
Измена број: 04/2018 16.05.2018
Измена број: 05/2018 08.06.2018
Измена број: 06/2018 09.07.2018
Техничка исправка број: 07/2018 19.07.2018
Техничка исправка број: 08/2018 19.07.2018
Измена број: 08/2018 23.07.2018
Измена број: 09/2018 20.09.2018
Техничка исправка број: 09/2018 20.09.2018
Измена број: 10/2018 04.10.2018
Измена број: 11/2018 12.10.2018
Измена број: 12/2018 25.10.2018

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

188,599,359

са ПДВ-ом

2018 173,579,329

2019 8,020,000

2020 7,000,000

2021 0

добра 27,975,000

1.1.1 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

Разлог набавке је задовољавање потреба за нафтним дериватима-горива за редовно функционисања Општинксе управе Пландиште.
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцоима  у претходном периоду и прикупљањем информација натржишту нафтних 
деривата.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

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

По годинама: 
2018-2,000,000

Јавна набавка горива за потребе службених 
возила општине Пландиште

ОРН:
09100000    

426/292,000,000 2,400,000

1.1.2 6
2018

8
2018

отворени 
поступак

8
2019

Набавка се спроводи због задовољавања сопствених потреба за електричном енергијом ради редовног пословања општине Пландиште
Цена је утврђена на основу потрошње електричне енергије у претходном периоду и претрагом цена коју нуде понуђачи на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Јавна набавка електричне енергије11,000,000

По годинама: 
2018-11,000,000

Јавна набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

421/2411,000,000 13,200,000

Страна 1 од 18Датум штампе: 01.11.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.3 6
2018

8
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

Набавка се спроводи ради помоћи у натури који корисници тј. Мештани Општине Пландиште остварују у Канцеларији за смањење сиромаштва
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка дрва за огрев за потребе 
Канцеларије за смањење сиромаштва
1,650,000

По годинама: 
2018-1,650,000

Набавка дрва за огрев за потребе 
Канцеларије за смањење сиромаштва

ОРН:
03413000    

472/1171,650,000 1,980,000

1.1.4 3
2018

5
2018

отворени 
поступак

12
2018

Разлог набавке је редовно функционисање и пословање Председника општине као и запослених радника Општинске управе општине Пландиште
Цена је утврђена на основу прикупљених информација на тржишту продаје аутомобила.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 01/2018; усвојена: 07.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Разлог набавке је редовно функционисање и пословање општинске управе општине Пландиште

Набавка службених аутомобила за потребе 
Општинске управе
6,000,000

По годинама: 
2018-6,000,000

Набавка службених аутомобила за потребе 
Општинске управе

ОРН:
34110000    

512/353,000,000 3,600,000
512/353,000,000 3,600,000

1.1.5 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавка је комплетна санација основне школе "Доситеј Обрадовић" одељењење у Великом Гају које финансира Управа за капитална 
улагања а општина Пландиште финансира набаку котла за грејање.
Цена је утврђена на основу цена за кључених уговора са извршиоцима из претходног периода и на основу истраживања тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
основну школу "Доситеј Обрадовић" 
одељење у Великом Гају

415,000

По годинама: 
2018-415,000

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
основну школу "Доситеј Обрадовић" 
одељење у Великом Гају

ОРН:
44621200    

511/113415,000 498,000

1.1.6 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је комплетна санација основне школе "Доситеј Обрадовић" одељење у Маргити које финансира Управа за капитална улагања а 
општина Пландиште финансира котао за грејање.
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима из претходног периода и прикупљање информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
основну школу "Доситеј Обрадовић" 
одељење у Маргити

415,000

По годинама: 
2018-415,000

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
основну школу "Доситеј Обрадовић" 
одељење у Маргити

ОРН:
44621200    

511/110415,000 498,000

1.1.7 1
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је комплетна санација објекта Дом здрвља "1. октобар" из Пландишта које финансира Управа за капитална улагања а општина 
Пландиште финансита набаку котла за грејање
Цена је утврђена на основу цен азакључрних уговора са извршиоцима из претходног периода  и прикупљања информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
објекат Дом здравља "1. октобар" из 
Пландишта

3,600,000

По годинама: 
2018-3,600,000

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
објекат Дом здравља "1. октобар" из 
Пландишта

ОРН:
44621200    

511/1363,600,000 4,320,000
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1.1.8 4
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Цена је утврђена на основу тржишта грађевинског материјала и на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду
Разлог набаке грађевинког материјал је потреба за текуће поправке и  одржавање објеката општинске управе општине ПландиштеРазлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 02/2018; усвојена: 03.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набаке грађевинког материјал је потреба за текуће поправке и  одржавање објеката општинске управе општине Пландиште

Измена број: 06/2018; усвојена: 09.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018 и 11/2018), МЕЊА СЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ  јавне 
набавке под редним бројевима:
-1.1.8 „Набавка грађевинског материјала за потребе општинске управе општине Пландиште“ износ од „1.050.000“  замењује се износом од „1.250.000“ без ПДВ-а. Разлог измене је 
недовоњно планирана количина набавке грађевинског материјала

Набавка грађевинског материјала за потребе
 општинске управе општине Пландиште
1,250,000

По годинама: 
2018-1,250,000

Набавка грађевинског материјала за потребе
 општинске управе општине Пландиште

ОРН:
44110000    

425119/281,050,000 1,260,000
425119/28200,000 240,000

1.1.9 9
2018

10
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је редовно функционисање општинске управе;
Цена је утврђена на основу потрошње канцеларијског материјала у претходном периоду и претрагом цена коју нуде понуђачи на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 09/2018; усвојена: 20.09.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Пландиште“ у износу од „125.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале 
вредности. Разлог набавке је редовно функционисање општинске управе;

Набавка канцеларијског материјала за 
потребе општинске управе Пландиште
125,000

По годинама: 
2018-125,000

Набавка канцеларијског материјала за 
потребе општинске управе Пландиште

ОРН:
30192000    

426/29125,000 150,000

1.1.10 10
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог допуне је Усвојена Измена и допуна Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Пландиште за 2018. годину.
Цена је утврђена на основу прикупљања информација на тржишту опремеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 10/2018; усвојена: 04.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење:  1.1.10 „Набавка радара за мерење брзине кретања возила“ у износу од „1.000.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности. Разлог 
допуне је Усвојена Измена и допуна Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште за 2018. 
годину.

 Набавка радара за мерење брзине кретања 
возила
1,000,000

По годинама: 
2018-1,000,000

 Набавка радара за мерење брзине кретања 
возила

ОРН:
34932000    

425/931,000,000 1,200,000

1.1.11 11
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

 Разлог за расписивање набавке је одржавање саобраћајне сигнализације на локалним путевима и насељским саобраћајницама.
На основу закључених уговора са извршиоцима из претходног периодаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 12/2018; усвојена: 25.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог за расписивање набавке је одржавање саобраћајне сигнализације на локалним путевима и насељским саобраћајницама.

Набавка вертикалне сигнализације520,000

По годинама: 
2018-520,000

Набавка вертикалне сигнализације

ОРН:
45233294    

услуге 59,016,320
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1.2.1 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Ангажовање пољочуварске службе односно обављање послова физичког обезбеђења која подразумева заштиту обрадивог пољопривредног 
земљишта, усева,засада, пољских путева, објеката, заливних система и канала за наводњавање на целој површини атара од 33 300ха као и 
физичко обезбеђење установа н атериторији општине Пландиште
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

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

4,500,000

По годинама: 
2018-4,500,000

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

ОРН:
79713000    

423/854,500,000 5,400,000

1.2.2 4
2018

5
2018

отворени 
поступак

12
2018

Разлог набавке је на основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на 
територији општине Пландиште за 2018. годину
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима из претходног периода и прикупљања информација на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге уклањања анималног отпада са 
територије општине Пландиште
7,200,000

По годинама: 
2018-7,200,000

Услуге уклањања анималног отпада са 
територије општине Пландиште

ОРН:
90511000    

421/927,200,000 8,640,000

1.2.3 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавка ја на основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на 
територији општине Пландиште за 2018. годину
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима из претходног периода и прикупљања података на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка услуга анализе полена на 
територији општине Пландиште
1,250,000

По годинама: 
2018-1,250,000

Набавка услуга анализе полена на 
територији општине Пландиште

ОРН:
71241000    

424/911,250,000 1,500,000

1.2.4 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

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

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројекта уређења гробља у 
Пландишту
833,000

По годинама: 
2018-833,000

Израда пројекта уређења гробља у 
Пландишту

ОРН:
71320000    

5114/49833,000 999,600

1.2.5 3
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набаке је потреба за изградњу капеле у насељеном месту Маргита у општини Пландишту како би се помогло грађанима у реализацијама 
погребних услуга
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројектне документације за капелу у 
насељеном месту Маргита
125,000

По годинама: 
2018-125,000

Израда пројектне документације за капелу у 
насељеном месту Маргита

ОРН:
71320000    

5114/50125,000 150,000

1.2.6 3
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је потреба за изгрдању истражно експлоатационог бунара у насељеном месту Купиник
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројкетаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројектне документације за 
Извођење израде, опремање и повезивање 
истржно-експлоатационог бунара у 
насељеном месту Купиник

125,000

По годинама: 
2018-125,000

Израда пројектне документације за 
Извођење израде, опремање и повезивање 
истржно-експлоатационог бунара у 
насељеном месту Купиник

ОРН:
71320000    

5114/51125,000 150,000
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1.2.7 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набаке је аплицирање по јавном конкурсу  за финансирање и суфинансирање пројеката АПВ, који расписује Управа за капитална улагања
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањем.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројектне документације изгрдња 
спортко рекреативног центра у насељеном 
месту Пландиште

1,833,000

По годинама: 
2018-1,833,000

Израда пројектне документације изгрдња 
спортко рекреативног центра у насељеном 
месту Пландиште

ОРН:
71320000    

5114/521,833,000 2,199,600

1.2.8 1
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта која расписује Канцеларија за управљање јавним 
улагањима
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: 01/2018; усвојена: 07.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У Плану јавних набаки за 2018. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018),  дошло је до техничке исправке јаве набавке под редним бројем:
-1.2.8 „Израда техничке документације за санацију основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити“ мења се и гласи „Израда техничке документације за санацију и изгрдању 
фискултурне сале основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити подељену у две партије:
-Прва партија: „Израда техничке документације за санацију основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити у износу од „500.000“ без ПДВ-а  и
-Друга партија: „Израда техничке документације за изгрдању фискултурне сале основне школе  „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити у износу од „750.000“ без ПДВ-а. Разлог набавке 
је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта које расписује Канцеларија за управљање јавним улагањима.

Измена број: 04/2018; усвојена: 16.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности добио све неприхватљиве понуде за Другу партију Израде техничке документације за изградњу фискултурне сале 
основне школе "Доситеј Обрадовић" одељење у Маргити

Израда техничке документације за санацију и
 изгрдању фискултурне сале основне школе 
„Доситеј Обрадовић“

500,000

1. Израда техничке документације за 
санацију основне школе "Доситеј Обрадовић"
 одељење у Маргити

500,000

2. Израда техничке документације за 
изградњу фискултурне сале основне школе 
"Доситеј Обрадовић" одељење у Маргити

750,000

3. Корекција - Наручилац је добијо све 
неприхватљиве понуде за Другупартију

-750,000

По годинама: 
2018-500,000

Израда техничке документације за санацију и
 изгрдању фискултурне сале основне школе 
„Доситеј Обрадовић“
1. Израда техничке документације за 
санацију основне школе "Доситеј 
Обрадовић" одељење у Маргити
2. Израда техничке документације за 
изградњу фискултурне сале основне школе 
"Доситеј Обрадовић" одељење у Маргити
3. Корекција - Наручилац је добијо све 
неприхватљиве понуде за Другупартију

ОРН:
71320000    

5114/531,250,000 1,500,000
5114/53-750,000 -900,000

1.2.9 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је на основу Закона о планирању и изградљи као и прибављању употребне дозволе
Цена је утврђена на основу истрживања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка услуга техничког пријема за 
завршене пројекте
833,000

По годинама: 
2018-833,000

Набавка услуга техничког пријема за 
завршене пројекте

ОРН:
71320000    

423/55833,000 999,600

1.2.10 3
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је  утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у Маргити
100,000

По годинама: 
2018-100,000

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у Маргити

ОРН:
71247000    

423/73100,000 120,000
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1.2.11 5
2018

6
2018

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

6
2019

Набавка се спроводи због одржавања система и подразумева одржавање апликативног решења и пружања техничке подршке система којима се 
обезбеђује администратирање и одржавање података Општинске управе
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односнотехнич 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:

Остале напомене:

Услуге одржавања информационог система 
ИС ЛПА за потребе општинске управе
800,000

По годинама: 
2018-400,000

2019-400,000

Услуге одржавања информационог система 
ИС ЛПА за потребе општинске управе

ОРН:
72267000    

423/26800,000 960,000

1.2.12 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор
Цена је утврђена на основу  закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у насељеном месту Велики Гај
100,000

По годинама: 
2018-100,000

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у насељеном месту Велики Гај

ОРН:
71247000    

423/75100,000 120,000

1.2.13 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем података на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима Извођења 
израде, опремања и повезивања истражно-
експлоатационог бунара у насељеном месту 
Купиник

100,000

По годинама: 
2018-100,000

Стручни надзор над радовима Извођења 
израде, опремања и повезивања истражно-
експлоатационог бунара у насељеном месту 
Купиник

ОРН:
71247000    

423/77100,000 120,000

1.2.14 4
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду  и прикупљањем информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима санације 
паркинга и пешачких стаза иза цркве између 
зграда у улици Војводе Путника у Пландишту

108,330

По годинама: 
2018-108,330

Стручни надзор над радовима санације 
паркинга и пешачких стаза иза цркве између 
зграда у улици Војводе Путника у Пландишту

ОРН:
71247000    

423/98108,330 129,996

1.2.15 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем података на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима Санације 
коловоза у улици Војвођанска од улице 
Хајдук Вељкове до канала у Пландишту

150,000

По годинама: 
2018-150,000

Стручни надзор над радовима Санације 
коловоза у улици Војвођанска од улице 
Хајдук Вељкове до канала у Пландишту

ОРН:
71247000    

423/100150,000 180,000

1.2.16 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем података на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима 
Реконструкције  саобраћајнице у ул. Војводе 
Путника од ул. Хајдук Вељка до железничке 
станице у Пландишту - Прва фаза  од ул. 
Хајдук Вељка до ул. Синђелићеве

83,330

По годинама: 
2018-83,330

Стручни надзор над радовима 
Реконструкције  саобраћајнице у ул. Војводе 
Путника од ул. Хајдук Вељка до железничке 
станице у Пландишту - Прва фаза  од ул. 
Хајдук Вељка до ул. Синђелићеве

ОРН:
71247000    

423/10283,330 99,996
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1.2.17 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима 
Реконструкције саобраћајнице у ул.Војводе 
Путника од ул. Карађорђева до поште у 
Пландишту - Прва фаза од ул. Карађорђева 
до ул. Обилићеве

83,330

По годинама: 
2018-83,330

Стручни надзор над радовима 
Реконструкције саобраћајнице у ул.Војводе 
Путника од ул. Карађорђева до поште у 
Пландишту - Прва фаза од ул. Карађорђева 
до ул. Обилићеве

ОРН:
71247000    

423/10483,330 99,996

1.2.18 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем података на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима санације 
основне школе "Доситеј Обрадовић" 
одељење у Маргити

833,330

По годинама: 
2018-833,300

Стручни надзор над радовима санације 
основне школе "Доситеј Обрадовић" 
одељење у Маргити

ОРН:
71247000    

423/109833,330 999,996

1.2.19 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем података на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима санације 
основне школе "Доситеј Обрадовић" 
одељење Велики Гај

500,000

По годинама: 
2018-500,000

Стручни надзор над радовима санације 
основне школе "Доситеј Обрадовић" 
одељење Велики Гај

ОРН:
71247000    

423/112500,000 600,000

1.2.20 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђен ана основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљању информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима на 
реконструкцији објекта за душевно оболела 
лица "1. октобар" Стари  Лец

1,250,000

По годинама: 
2018-1,250,000

Стручни надзор над радовима на 
реконструкцији објекта за душевно оболела 
лица "1. октобар" Стари  Лец

ОРН:
71247000    

423/1201,250,000 1,500,000

1.2.21 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је запошљавање 5 геронтодомаћица ради подстицаја и развоја разноврсних и социјалних услуга у заједници
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реализација пројекта Помоћ у кући и кућна 
нега
3,000,000

По годинама: 
2018-3,000,000

Реализација пројекта Помоћ у кући и кућна 
нега

ОРН:
79610000    

423/1231,666,660 1,999,992
423/1231,333,340 1,600,008

1.2.22 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђен ана основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљању информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима адаптације и 
опремање Предшколске установе у 
Јерменовцима

50,000

По годинама: 
2018-50,000

Стручни надзор над радовима адаптације и 
опремање Предшколске установе у 
Јерменовцима

ОРН:
71247000    

423/2650,000 60,000
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1.2.23 7
2018

9
2018

отворени 
поступак

9
2019

Општина Пландиште субвенционише превоз ученика средњих школа са територије општине Пландиште.
Цена је утврђена на основу закљушених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљању информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 08/2018; усвојена: 23.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење:               У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018 и 15/2018), МЕЊА СЕ 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ   јавне набавке под редним бројевима:
-1.2.23 „Набавка услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Пландиште“ износ од „10.000.000“ без ПДВ-а замењује се износом од „11.000.000“ без ПДВ-а. Разлог 
измене је уочена грешка у износу исказаног ПДВ-а  од „20%“  замењен је износом од „10%“.

Набавка услуга превоза ученика средњих 
школа са територије општине Пландиште
11,000,000

По годинама: 
2018-11,000,000

Набавка услуга превоза ученика средњих 
школа са територије општине Пландиште

ОРН:
60130000    

472/116/07010,000,000 12,000,000
472/116/0701,000,000 100,000

1.2.24 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Цена је утврђена  на основу истраживања тржишта пројектовања
Разлог набавке је потреба за изградњу капеле у насељеном месту Велики Гај у општини Пландишти како би се помогло грађанима у реализацији 
погребних услуга.

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 02/2018; усвојена: 03.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набавке је потреба за изградњу капеле у насељеном месту Велики Гај у општини Пландишти како би се помогло грађанима у реализацији погребних услуга.

Израда пројектне документације за капелу у 
насељеном месту Велики Гај
125,000

По годинама: 
2018-125,000

Израда пројектне документације за капелу у 
насељеном месту Велики Гај

ОРН:
71320000    

5114/50/1125,000 150,000

1.2.25 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Цена је утврђена на основу истрживања тржишта пројектовања.
Разлог набавке је потреба за реконструкцијом тротоара у ул. Петефи Шандора у  насељеном месту Велика Греда  општине  Пландиштие како би се
 омогућило безбедније фунцкионисање грађана.

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 02/2018; усвојена: 03.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набавке је потреба за реконструкцијом тротоара  у насељеном месту Велика Греда  у општини Пландишти ради безбедности и функционисање  грађана.

Израда пројектне документације - тротоари у 
насељеном месту Велика Греда у ул. 
Петефи Шандора

250,000

По годинама: 
2018-250,000

Израда пројектне документације - тротоари у 
насељеном месту Велика Греда у ул. 
Петефи Шандора

ОРН:
71320000    

5114/50/2250,000 300,000

1.2.26 4
2018

5
2018

отворени 
поступак

12
2018

Цена је утврђена на основу истрживања тржишта пројектовања
Разлог набавке је потреба за реконструкцијом и адаптацијом 3 зграде ОУ са паркингом.Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 02/2018; усвојена: 03.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набавке је потреба за реконструкцијом и адаптацијом 3 зграде ОУ са паркингом.

Израда пројектне документације - 
Реконструкција и адаптација 3 зграде ОУ са 
паркингом

1,250,000

По годинама: 
2018-1,250,000

Израда пројектне документације - 
Реконструкција и адаптација 3 зграде ОУ са 
паркингом

ОРН:
71320000    

5114/54/11,250,000 1,500,000
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1.2.27 5
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Цена је утврђена на основу истрживања тржишта пројектовања
Разлог набаваке геодетских услуга је стална потреба општинске управе због пројектовање, изгрдње и др.Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 02/2018; усвојена: 03.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набаваке геодетских услуга је стална потреба општинске управе због пројектовање, изгрдње и др.

Набавка геодетских услуга500,000

По годинама: 
2018-500,000

Набавка геодетских услуга

ОРН:
71250000    

424/27500,000 600,000

1.2.28 5
2018

8
2018

отворени 
поступак

12
2018

На основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинасирање ЈЛС за израду пројектно-техничке докумнетације у 2018. годину 
Министарства привреде бр.110-00-199-2/2017-I од 23.04.2018. године.
Цена је утврђена на основу истраживању тржишту пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2018; усвојена: 08.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење:  У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018 и 9/2018), ДОДАЈЕ СЕ нова јавна набавка под редним бројевима:
-1.2.28 „Израда пројектне документације за изградњу постројења за прераду воде за пиће на водозахвату водовода у Пландишту“ у износу од „1.624.000“ без ПДВ-а за коју ће се 
спровести отворени поступак јавне набавке. На основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинасирање ЈЛС за израду пројектно-техничке докумнетације у 2018. годину 
Министарства привреде бр.110-00-199-2/2017-I од 23.04.2018. године.

Израда пројектне документације за изградњу 
постројења за пераду воде за пиће на 
водозахвату водовода у Пландишту

1,624,000

По годинама: 
2018-1,624,000

Израда пројектне документације за изградњу 
постројења за пераду воде за пиће на 
водозахвату водовода у Пландишту

ОРН:
71320000    

5114/78/41,624,000 1,948,800

1.2.29 5
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Усвојена одлука о изменма и допунама одлуке о буџету за 2018. годину ( Први ребаланс)
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљању информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2018; усвојена: 08.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: У Плану јавних набавки додаје се нова јавна набавка „Одржавање зелених површина“ у износу од „1.500.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке 
мале вредности на основу Усвојене одлуке о изменма и допунама одлуке о буџету за 2018. годину.

Оджавање зелених површина1,500,000

По годинама: 
2018-1,500,000

Оджавање зелених површина

ОРН:
77310000    

424/57/11,500,000 1,800,000

1.2.30 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Наручилац је у поступку јавне набавке малевредности добио све неприхватљиве понуде за Другу партију Израде техничке документације за 
изградњу фискултурне сале освновне школе "Доситеј Обрадовић" одељење у Маргити
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 04/2018; усвојена: 16.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности добио све неприхватљиве понуде за Другу партију Израде техничке документације за изградњу фискултурне сале 
основне школе "Доситеј Обрадовић" одељење у Маргити

Израде техничке документације за изградњу 
фискултурне сале освновне школе "Доситеј 
Обрадовић" одељење у Маргити

750,000

По годинама: 
2018-750,000

Израде техничке документације за изградњу 
фискултурне сале освновне школе "Доситеј 
Обрадовић" одељење у Маргити

ОРН:
71320000    

5114/53750,000 900,000
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1.2.31 6
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог је реализација јавне набавке радова појачаног одржавања путева у несељеним местима општине Пландиште
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем података на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 05/2018; усвојена: 08.06.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог је реализација јавне набавке радова појачаног одржавања путева у несељеним местима општине Пландиште

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

95,000

По годинама: 
2018-95,000

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

ОРН:
71247000    

423/2695,000 114,000

1.2.32 7
2018

9
2018

отворени 
поступак

1
2019

Разлог набавке је запошљавање геронтодомаћица ради подстицаја и развоја разноврсних и социјалних услуга у заједници.
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка исправка број: 07/2018; усвојена: 19.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набавке је запошљавање геронтодомаћица ради подстицаја и развоја разноврсних и социјалних услуга у заједници.

Набавка услуга Помоћ у кући за стара и 
одрасла инвалидна лица
2,050,000

По годинама: 
2018-1,530,000

2019-520,000

Набавка услуга Помоћ у кући за стара и 
одрасла инвалидна лица

ОРН:
79610000    

423/1232,050,000 2,050,000

1.2.33 7
2018

8
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2019

Разлог набавке је функционисање запослених и функционера у општинској управи Пландиште.
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка исправка број: 07/2018; усвојена: 19.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набавке је функционисање запослених и функционера у општинској управи Пландиште.

Набавка услуга поправке и одржавања 
службених аутомобила општинске управе
600,000

По годинама: 
2018-500,000

2019-100,000

Набавка услуга поправке и одржавања 
службених аутомобила општинске управе

ОРН:
50112000    

425/28600,000 720,000

1.2.34 7
2018

9
2018

отворени 
поступак

2
2019

Разлог набавке је запошљавање геронтодомаћица ради подстицаја и развоја разноврсних и социјалних услуга у заједници.
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка исправка број: 08/2018; усвојена: 19.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Уочена је техничка грешка при уношењу седме измене плана јавних набавки, где програм показује да је унета јавна набавка под бројем 1.3.34 Набавка услуга Помоћ у кући
 за стара и одрасла инвалидна лица дупло и повећава укупан износ услуга као и укупан износ плана јавних набавки за 2018. годину за износ 2.050.000 динара

Набавка услуга Помоћ у кући за стара и 
одрасла инвалидна лица
2,050,000Набавка услуга Помоћ у кући за стара и 

одрасла инвалидна лица
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1.2.35 11
2018

11
2018

отворени 
поступак

11
2020

Разлог набавке је истек  претходног Уговор бр. 4-87/2018-II од 01.03.2018. године у трајању од 8 месеци и закључење новог уговора
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду
тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 09/2018; усвојена: 20.09.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште“ у износу од „21.060.000“ без ПДВ-а ( 
за период од 3 године односно од 2018-2021. године) за коју ће се спровести отворени поступак јавне набавке. Разлог набавке је истек  претходног Уговор бр. 4-87/2018-II од 01.03.2018. 
године у трајању од 8 месеци и закључење новог уговора

Измена број: 12/2018; усвојена: 25.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Разлог измене је што се мења врста поступка и процењена вредноост

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

14,000,000

По годинама: 
2018-

2019-7,000,000

2020-7,000,000

2021-

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

ОРН:
79713000    

423/8521,060,000 25,272,000
423/85-7,060,000 -8,472,000

1.2.36 10
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката које расписује Канцеларија за управљање јавним 
улагањима.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 09/2018; усвојена: 20.09.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Израда пројектне документације за реконструкцију објекта „Завичајна кућа“ у Пландишту“ у износу од „500.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке 
мале вредности. Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката које расписује Канцеларија за управљање јавним улагањима.

Израда пројектне документације за 
реконструкцију објекта „Завичајна кућа“ у 
Пландишту

500,000

По годинама: 
2018-500,000

Израда пројектне документације за 
реконструкцију објекта „Завичајна кућа“ у 
Пландишту

ОРН:
71320000    

5114/54/2500,000 600,000

1.2.37 10
2018

12
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Разлог измене је обавештење о прихватању пројекта бр. 351-01-92/2018-01 од 24.09.2018. године где су новчана средства обезбеђена преко 
Канцеларије за управљање јавним улагањима
Цена је утврђена на сонову вредности радова који се изводеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 11/2018; усвојена: 12.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: -1.2.37 „Стручни надзор над радовима реконструкције ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Великом Гају“ у износу од „415.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак 
јавне набавке мале вредности. Разлог измене је обавештењо прихватању пројекта бр. 351-01-92/2018-01 од 24.09.2018. године где су новчана средства обезбеђена преко Канцеларије за 
управљање јавним улагањима;

Стручни надзор над радовима 
реконструкције ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
одељење у Великом Гају

415,000

По годинама: 
2018-415,000

Стручни надзор над радовима 
реконструкције ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
одељење у Великом Гају

ОРН:
71247000    

423/112415,000 498,000

радови 101,608,039
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1.3.1 3
2018

5
2018

отворени 
поступак

12
2018

Разлог набавке је помоћ грађанима насељеног места Маргита у реализацији погребних услуга
Цена је утврђена на основу пројекта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изгрдња капеле у насељеном месту Маргита5,000,000

По годинама: 
2018-5,000,000

Изгрдња капеле у насељеном месту Маргита

ОРН:
45200000    

511/685,000,000 6,000,000

1.3.2 2
2018

5
2018

отворени 
поступак

12
2018

Разлог набавке је  изгрдња капеле у насељеном месту Велики Гај како би се помогло грађанима у реализацији погребних услуга
Цена је утврђена пројектомНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изградња капеле у насељеном месту Велики
 Гај
5,000,000

По годинама: 
2018-5,000,000

Изградња капеле у насељеном месту Велики
 Гај

ОРН:
45200000    

511/745,000,000 6,000,000

1.3.3 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је побољшање снабдевања водом свих корисника за насељено место
Цена је утврђена на основу пројектаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Извођење израде, опремања и повезивања 
истражно-експлоатационог бунара  у 
насељеном месту Купиник

5,000,000

По годинама: 
2018-5,000,000

Извођење израде, опремања и повезивања 
истражно-експлоатационог бунара  у 
насељеном месту Купиник

ОРН:
45262200    

511/765,000,000 6,000,000

1.3.4 5
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог одржавања пољопривредних (атарских) 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 пољопривредне 
културе.
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

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

5,000,000

По годинама: 
2018-5,000,000

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

ОРН:
77100000    

425/865,000,000 6,000,000

1.3.5 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог је појачано одржавање и крпљења путева ради безбедности и функционисања грађана у насељеним местима општине Пландиште
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

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

По годинама: 
2018-3,750,000

Појачано одржавање и крпљење путева у 
насељеним местима општине Пландиште

ОРН:
45000000    

425/943,750,000 4,500,000

1.3.6 10
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог је побољшање и одржавање хоризонталне инфраструктуре на локалним путевима у насељеним местима општине Пландиште
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Радови на обележавању хоризонталне 
сигнализације  у насељеним местима 
општине Пландиште

1,000,000

По годинама: 
2018-1,000,000

Радови на обележавању хоризонталне 
сигнализације  у насељеним местима 
општине Пландиште

ОРН:
45233221    

425/951,000,000 1,200,000
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1.3.7 4
2018

6
2018

отворени 
поступак

12
2018

Разлог набавке је санације паркинга и пешачких стаза иза цркве између зграда у улици Војводе Путника у Пландишту ради безбедности и 
функционисања грађана општине Пландиште
Вредност је процењена пројектомНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Санација паркинга и пешачких стаза иза 
цркве између зграда у улици Војводе Путника
 у Пландишту

5,250,000

По годинама: 
2018-5,250,000

Санација паркинга и пешачких стаза иза 
цркве између зграда у улици Војводе Путника
 у Пландишту

ОРН:
45000000    

511/975,250,000 6,300,000

1.3.8 2
2018

5
2018

отворени 
поступак

12
2018

Разлог набавке је побољшање услова као и безбедност саобраћаја
Вредност је процењена пројектомНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Санација коловоза у улици Војвођанска од 
улице Хајдук Вељкове до канала у 
Пландишту

7,330,000

По годинама: 
2018-7,330,000

Санација коловоза у улици Војвођанска од 
улице Хајдук Вељкове до канала у 
Пландишту

ОРН:
45233224    

511/993,664,000 4,396,800
511/993,666,000 4,399,200

1.3.9 2
2018

5
2018

отворени 
поступак

12
2018

Разлог набавке је побољшање услова као и безбедност саобраћаја
Вредност је процењена пројектомНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реконструкција  саобраћајнице у ул. Војводе 
Путника од ул. Хајдук Вељка до железничке 
станице у Пландишту - Прва фаза  од ул. 
Хајдук Вељка до ул. Синђелићеве

3,750,000

По годинама: 
2018-3,750,000

Реконструкција  саобраћајнице у ул. Војводе 
Путника од ул. Хајдук Вељка до железничке 
станице у Пландишту - Прва фаза  од ул. 
Хајдук Вељка до ул. Синђелићеве

ОРН:
45233224    

511/1011,875,000 2,250,000
511/1011,875,000 2,250,000

1.3.10 3
2018

6
2018

отворени 
поступак

12
2018

Разлог набавке је побољшање услова као и безбедност саобраћаја
Вредност је процењена пројектомНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Реконструкција саобраћајнице у ул.Војводе 
Путника од ул. Карађорђева до поште у 
Пландишту - Прва фаза од ул. Карађорђева 
до ул. Обилићеве

3,750,000

По годинама: 
2018-3,750,000

Реконструкција саобраћајнице у ул.Војводе 
Путника од ул. Карађорђева до поште у 
Пландишту - Прва фаза од ул. Карађорђева 
до ул. Обилићеве

ОРН:
45233224    

511/1031,875,000 2,250,000
511/1031,875,000 2,250,000

1.3.11 2
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је побољшање обезбешења ученика и запослених у школи
Вредност је процењена пројектомНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка и постављање видео надзора у 
основној школи  "Јован Јованович Змај" у 
Хајдучици

580,000

По годинама: 
2018-580,000

Набавка и постављање видео надзора у 
основној школи  "Јован Јованович Змај" у 
Хајдучици

ОРН:
35125300    

425/114333,330 399,996
425/114246,670 296,004

1.3.12 2
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је побољшање услова и фуинкционисања предшклоске установе
Вреднсот је процењена пројектомНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Адаптација и опремање Предшколске 
установе у Јерменовцима
2,133,330

По годинама: 
2018-2,133,330

Адаптација и опремање Предшколске 
установе у Јерменовцима

ОРН:
45000000    

425/1822,133,330 2,559,996
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1.3.13 1
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Неопходно је обезбедити несметано функционисање ходником у зимском периоду
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљању информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Затварање спољашног ходника зграде у 
општинској управи
1,100,000

По годинама: 
2018-1,100,000

Затварање спољашног ходника зграде у 
општинској управи

ОРН:
45421000    

425/281,100,000 1,320,000

1.3.14 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима из претходног периода
Текуће поправке и одржавање тротоара у насељеном месту Пландиште ради безбедности и функционисање  грађана.Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 02/2018; усвојена: 03.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набаке су текуће поправке и  одржавање тротоара у насељеномместу Пландиште ради безбедности и функционисање  грађана.

Текуће поправке и одржавање тротоара у 
насељеном месту Пландиште
500,000

По годинама: 
2018-500,000

Текуће поправке и одржавање тротоара у 
насељеном месту Пландиште

ОРН:
45000000    

425191/28500,000 600,000

1.3.15 11
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Разлог набавке је безбедност и функционисање запсолених у општинској управи Пландиште.
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка исправка број: 07/2018; усвојена: 19.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог набавке је безбедност и функционисање запсолених у општинској управи Пландиште.

Измена број: 12/2018; усвојена: 25.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Разлог измене је што се мења  процењена вредноост и оквирни датум

Текуће одржавање зграде општинске управе 
Пландиште
1,450,000

По годинама: 
2018-1,450,000

Текуће одржавање зграде општинске управе 
Пландиште

ОРН:
45000000    

425/281,200,000 1,440,000
425/28250,000 300,000

1.3.16 11
2018

12
2018

отворени 
поступак

5
2019

Разлог измене је завршетак радова на изгрдњи капеле у насељеном месту  Барице, како би се олакшало вршење погребних услуга.
Цена је утврђена на основу предмера радова на пројектно-техничке документацијеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка исправка број: 09/2018; усвојена: 20.09.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1.3.16 „Завршетак радова на изградњи капеле у насељеном месту Барице“ у износу од „800.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак јавне набавке. 
Разлог измене је завршетак радова на изгрдњи капеле у насељеном месту  Барице, како би се олакшало вршење погребних услуга.

Измена број: 12/2018; усвојена: 25.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Разлог измене је што се мења  процењена вредноост и оквирни датум

Завршетак радова на изградњи капеле у 
насељеном месту Барице
1,200,000

По годинама: 
2018-1,200,000

Завршетак радова на изградњи капеле у 
насељеном месту Барице

ОРН:
45000000    

511/68800,000 960,000
511/68400,000 480,000
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Разлог измене је обавештење о прихватању пројекта бр. 351-01-92/2018-01 од 24.09.2018. године где су новчана средства обезбеђена преко 
Канцеларије за управљање јавним улагањима
Цена је утврђена на основу Предрачуна из пројектаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 11/2018; усвојена: 12.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1.3.17 „Реконструкције ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Великом Гају“ у износу од „49.814.709,10“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак јавне набавке. 
Разлог измене је обавештење о прихватању пројекта бр. 351-01-92/2018-01 од 24.09.2018. године где су новчана средства обезбеђена преко Канцеларије за управљање јавним 
улагањима;

Реконструкције ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
одељење у Великом Гају
49,814,709

По годинама: 
2018-49,814,709

Реконструкције ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
одељење у Великом Гају

ОРН:
45000000    

111/51149,814,709 59,777,651
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 01/2018; усвојена: 07.03.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
                       У Плану јавних набаки за 2018. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018),  МЕЊА СЕ процењена вредност и врста поступка јавне набавке под редним бројем:
-1.1.4 „Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе“ износ од „3.000.000“ замењује се износом од „6.000.000“ динара без ПДВ-а и „поступак јавне набавке мале вредности“ замењује 
се „отвореним поступком“.

 У Плану јавних набаки за 2018. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018),  врши се техничка исправка јавне набавке под редним бројем:
-1.2.8 „Израда техничке документације за санацију основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити“ мења се и гласи „Израда техничке документације за санацију и изгрдању фискултурне 
сале основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити подељену у две партије:
•Прва партија: „Израда техничке документације за санацију основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити у износу од „500.000“ без ПДВ-а  и
•Друга партија: „Израда техничке документације за изгрдању фискултурне сале основне школе  „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити у износу од „750.000“ без ПДВ-а.

Измена број: 02/2018; усвојена: 03.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
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   .04.2018. године донело

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

I

            УСВАЈА СЕ  Друга допуна Плана јавних набавки за 2018. годину.

Разлог допуне и измене је усвојенаОдлука о  изменама о допунама и Одлуке о буџету за 2018. годину општине Пландиште ( Сл. Лист бр. 35/2017 и 8/2018)

Измена број: 03/2018; усвојена: 08.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
                      У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018 и 9/2018), ДОДАЈЕ СЕ нове јавне набавке под редним бројевима:
-1.2.28 „Израда пројектне документације за изградњу постројења за прераду воде за пиће на водозахвату водовода у Пландишту“ у износу од „1.624.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени 
поступак јавне набавке;
-1.2.29 „Одржавање зелених површина“ у износу од „1.500.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности.

Измена број: 04/2018; усвојена: 16.05.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности добио све неприхватљиве понуде за Другу партију Израде техничке документације за изградњу фискултурне сале основне школе "Доситеј 
Обрадовић" одељење у Маргити

Измена број: 05/2018; усвојена: 08.06.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
Разлог је реализација јавне набавке радова појачаног одржавања путева у несељеним местима општине Пландиште

Измена број: 06/2018; усвојена: 09.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018 и 11/2018), МЕЊА СЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ  јавне набавке под редним 
бројевима:
-1.1.8 „Набавка грађевинског материјала за потребе општинске управе општине Пландиште“ износ од „1.050.000“  замењује се износом од „1.250.000“ без ПДВ-а. Разлог измене је недовоњно 
планирана количина набавке грађевинског материјала

Техничка исправка број: 07/2018; усвојена: 19.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 и  ), ДОДАЈУ СЕ нове јавне набавка под редним бројевима:
-1.2.32 „Набавка услуга Помоћ у кући за стара и одрасла инвалидна лица“ у износу од „2.050.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке у отвореном поступку. Разлог набавке је 
запошљавање геронтодомаћица ради подстицаја и развоја разноврсних и социјалних услуга у заједници.
-1.2.33 „Набавка услуга одржавања службених аутомобила  општинске управе“ у износу од „600.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступка јавне набавке мале вредности. Разлог набавке је 
функционисање запослених и функционера у општинској управи Пландиште.
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-1.3.15 „Текуће одржавање зграде општинске управе Пландиште“ у износу од „1.200.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступка јавне набавке мале вредности. Разлог набавке је безбедност и 
функционисање запсолених у општинској управи Пландиште.

Техничка исправка број: 08/2018; усвојена: 19.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
Уочена је техничка грешка при уношењу седме измене плана јавних набавки, где програм показује да је унета јавна набавка под бројем 1.3.34 Набавка услуга Помоћ у кући за стара и одрасла 
инвалидна лица дупло и повећава укупан износ услуга као и укупан износ плана јавних набавки за 2018. годину за износ 2.050.000 динара

Измена број: 08/2018; усвојена: 23.07.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
              У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018 и 15/2018), МЕЊА СЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ   јавне 
набавке под редним бројевима:
-1.2.23 „Набавка услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Пландиште“ износ од „10.000.000“ без ПДВ-а замењује се износом од „11.000.000“ без ПДВ-а. Разлог измене је уочена 
грешка у износу исказаног ПДВ-а  од „20%“  замењен је износом од „10%“.

Измена број: 09/2018; усвојена: 20.09.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
              У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018, 15/2018 и 16/2018), ДОДАЈУ СЕ нове јавне набавке под 
редним бројевима:
-1.1.9 „Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Пландиште“ у износу од „125.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности. Разлог набавке је
 редовно функционисање општинске управе;
-1.2.35 „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште“ у износу од „21.060.000“ без ПДВ-а ( за период од 3 године
 односно од 2018-2021. године) за коју ће се спровести отворени поступак јавне набавке. Разлог набавке је истек  претходног Уговор бр. 4-87/2018-II од 01.03.2018. године у трајању од 8 месеци и 
закључење новог уговора;
-1.2.36 „Израда пројектне документације за реконструкцију објекта „Завичајна кућа“ у Пландишту“ у износу од „500.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности. 
Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката које расписује Канцеларија за управљање јавним улагањима.

Техничка исправка број: 09/2018; усвојена: 20.09.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
Разлог измене је уочена техничка грешка где је предвиђено да се унесе јавна набавка под редним бројем 1.3.16 " Завршетак радова на изградњи капеле у насељеном месту Барице"

Измена број: 10/2018; усвојена: 04.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
              У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018 и 21/2018), ДОДАЈЕ СЕ нова јавна 
набавка под редним бројем:
-1.1.10 „Набавка радара за мерење брзине кретања возила“ у износу од „1.000.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности. Разлог допуне је Усвојена Измена и 
допуна Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште за 2018. годину.

Измена број: 11/2018; усвојена: 12.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 21/2018 и 22/2018), ДОДАЈУ СЕ нове јавне 
набавке под редним бројевима:
-1.2.37 „Стручни надзор над радовима реконструкције ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Великом Гају“ у износу од „415.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале 
вредности;
- 1.3.16 „Реконструкције ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Великом Гају“ у износу од „49.814.709,10“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак јавне набавке. Разлог измене је 
обавештење о прихватању пројекта бр. 351-01-92/2018-01 од 24.09.2018. године где су новчана средства обезбеђена преко Канцеларије за управљање јавним улагањима;

Измена број: 12/2018; усвојена: 25.10.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 17.01.2018
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ДВАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

I

              У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 21/2018, 22/2018 и 23/2018), ДОДАЈE СЕ 
новa јавнa набавкa под редним бројем:
-1.1.10 „Набавка вертикалне сигнализације“ у износу од „520.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности;

У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 21/2018, 22/2018 и 23/2018), МЕЊА СЕ 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ  јавних набавки под редним бројевима:
-1.3.15 „Текуће одржавање зграде општинске управе Пландиште“ износ од „1.200.000“  замењује се износом од „1.450.000“ без ПДВ-а;
-1.3.16 „Завршетак радова на изградњи капеле у насељеном месту Барице“ износ од „800.000“  замењује се износом од „1.200.000“ без ПДВ-а.

             У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 21/2018, 22/2018 и 23/2018), МЕЊА СЕ  
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Место и датум: М.П.

ЈОВАН РЕПАЦ

Овлашћено лице:

ЈОВАН РЕПАЦ

Одговорно лице:
_______________________________

јавна набавка под редним бројем  1.2.35 и сад гласи:
-1.2.35 „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште“ у износу од „14.000.000“ без ПДВ-а (за период од 2 године 
односно од 2018-2020. године) за коју ће се спровести оквирни споразум.
II

            У Плану јавних набавки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 21/2018, 22/2018 и 23/2018), МЕЊА СЕ 
укупна вредност добара и износ од  „27.455.000“ замењује се износом од „27.975.000“, МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од  „66.076.320“ замењује се износом од „59.016.320“, МЕЊА СЕ 
укупна вредност радова и износ од  „100.958.039“ замењује се износом од „101.608.039,10“ и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „194.489.359,10“ замењује се износом од 
„188.599.359,10“ динара без ПДВ-а. 
III

                Закључак о усвајању Дванаесте измене и допуне плана јавних набавки за 2018. годину објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.
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