
План јавних набавки за 2019. годину 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 22.01.2019
Измена број: 01/2019 19.02.2019
Техничка исправка број: 01/2019 19.02.2019
Измена број: 02/2019 30.04.2019
Техничка исправка број: 02/2019 30.04.2019
Измена број: 03/2019 14.06.2019
Измена број: 04/2019 21.06.2019
Техничка исправка број: 04/2019 04.07.2019
Измена број: 05/2019 25.09.2019
Измена број: 06/2019 04.10.2019

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

241,714,948

са ПДВ-ом

2018 1,100,000

2019 231,669,200

2020 2,753,212

2021 1,953,212

2022 1,453,212

2023 1,453,212

2024 1,332,900

добра 29,982,500

1.1.1 2
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Разлог набавке је задовољавање потреба нафтним дериватима-горива за редовно функционисање Општинске управе Пландиште
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду и прикупљању информација на тржишту нафтних деривата 
и горива.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Јавна набавка горива за потребе службених 
возила општине Пландиште
2,200,000

По годинама: 
2019-2,200,000

Јавна набавка горива за потребе службених 
возила општине Пландиште

ОРН:
09100000    

426/302,200,000 2,640,000

1.1.2 6
2019

8
2019

отворени 
поступак

8
2020

Набавка се спроводи због општег функционисања у свим насељеним местима општине Пландиште електричном енергијом
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: 
2019-11,000,000

Јавна набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

421/2511,000,000 13,200,000
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1.1.3 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Набавка се спроводи ради помоћи у натури који корисници тј. мештани општине Пландиште остварјују  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 сиромштва
2,400,000

По годинама: 
2019-2,400,000

Набавка дрва за огрев за потребе 
Канцеларије за смањење сиромштва

ОРН:
03413000    

472/1202,400,000 2,640,000

1.1.4 2
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је редовно функционисање и пословање Председника општине као и запослених радника општинске управе општине Пландиште
Разлог измене је додавање нове јавне набавке саобраћајне опреме за пољочуварску службу;
Цена је утврђена на основу прикупљених информација на тржишту продаје аутомобилаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -1.1.4 „Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе“ мења се врста поступка на тај начин да се „поступак јавне набавке мале вредности“ замењује 
„отвореним поступком“. Разлог измене је додавање нове јавне набавке саобраћајне опреме за пољочуварску службу;

Техничка исправка број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Код јавне набавке под редним бројем 1.1.4 „Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе“ уместо речи „отвореним поступком“ треба да стоје речи 
„поступак јавне набавке мале вредности“ јер ће се јавна набавка под редним бројем 1.1.9 спровести након јавне набавке под редним бројем 1.1.4.

Измена број: 06/2019; усвојена: 04.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 12/2019, 14/2019, 16/2019 и 28/2019), БРИШЕ СЕ  јавна набавка под 
редним бројем:
-1.1.4 „Набавка службених аутомобила за потребе Општинске управе“ процењена вредност у износу од „5.000.000“ без ПДВ-а. Разлог измене јавне набавке је што се не купују аутомобили
 ( добра)  већ се набављају услуге рентирања аутомобила.

Набавка службених аутомобила за потребе 
општинске управе
5,000,000

По годинама: 
2019-5,000,000

Набавка службених аутомобила за потребе 
општинске управе

ОРН:
34110000    

512/365,000,000 6,000,000
512/36-5,000,000 -6,000,000

1.1.5 2
2019

6
2019

отворени 
поступак

12
2019

Разлог набавке је основ План и програма  заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2019. годину
-1.1.5 „ Набавка радне машине – комбиновани ровокопач“ у наставку назива предмета набавке уместо речи “утеривач“ треба да стоји реч 
„утоваривач“;
Цена је утврђена на основу прикупљања информациија на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -1.1.5 „ Набавка радне машине – комбиновани ровокопач“ у наставку назива предмета набавке уместо речи “утеривач“ треба да стоји реч „утоваривач“;

Набавка радне машине - комбиновани 
ровокопач утоваривач
7,000,000

По годинама: 
2019-7,000,000

Набавка радне машине - комбиновани 
ровокопач утоваривач

ОРН:
43210000    

513/1007,000,000 8,400,000

1.1.6 2
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је комплетна санација основне школе "Доситеј Обрадовић" одељење у Маргити коју финансира Канцеларија за управљањејавним 
улагањима  а општина Пландиште финансира котао за грејање
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима из претходног периода и прикупљање информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
основну школу Доситеј Обрадовић одељење 
Маргита

3,500,000

По годинама: 
2019-3,500,000

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
основну школу Доситеј Обрадовић одељење 
Маргита

ОРН:
44621200    

513/1143,500,000 4,200,000
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1.1.7 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је комплетна санација основне школе Доситеј Обрадовић одељење у Великом Гају коју финансира Канцеларија за 
управљањејавним улагањима
Цена је утврђена на основу прикупљања информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
основну школу Доситеј Обрадовић одељење 
Велики Гај

1,500,000

По годинама: 
2019-1,500,000

Набавка котларнице ( котао за грејање) за 
основну школу Доситеј Обрадовић одељење 
Велики Гај

ОРН:
44621200    

513/1171,500,000 1,800,000

1.1.8 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је склопљен уговор са Комесеријатом за набавку породичних кућа
Цена је утвђена на основу потписаних уговора у претходном периоду и претрагом цена коју нуде понуђачи на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка грађевинског материјала за 
побољшање услова становања  избегличких 
породица

670,000

По годинама: 
2019-670,000

Набавка грађевинског материјала за 
побољшање услова становања  избегличких 
породица

ОРН:
44110000    

472/132670,000 804,000

1.1.9 5
2019

6
2019

отворени 
поступак

12
2019

Разлог измене је потписивање Уговора бр. 401-58/2019-I са Покрајинским секретеријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, којим су 
додељена бесповратна  средства у износу од 50%.
Цена је утврђена на основу достављених понуда добављача на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: -1.1.9 „Набавка опремање пољочуварске службе – лада нива са додатном опремом“ у износу од „1.112.500“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале
 вредности. Разлог измене је потписивање Уговора бр. 401-58/2019-I са Покрајинским секретеријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, којим су додељена бесповратна  
средства у износу од 50%.

Техничка исправка број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Код јавне набавке под редним бројем 1.1.9 „Набавка опремање пољочуварске службе – лада нива са додатном опремом“  уместо речи „спровести поступак јавне набавке 
мале вредности“  треба да стоје речи „отворен поступак“

Набавка опремање пољочуварске службе - 
лада нива са додатном опремом
1,112,500

По годинама: 
2019-1,112,500

Набавка опремање пољочуварске службе - 
лада нива са додатном опремом

ОРН:
34110000    

512/96556,250 667,500
512/96556,250 667,500

1.1.10 6
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка није више обликована по партијама
Набавка се спроводи због општег функционисања општинске управе
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Измена број: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење:             Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте 
набавке се обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Измена број: 05/2019; усвојена: 25.09.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Разлог је што су планирана средства преусмерена на друге потребе

Набавка рачунарске опреме Општинске 
управе општине Пландиште
600,000

По годинама: 
2019-600,000

Набавка рачунарске опреме Општинске 
управе општине Пландиште

ОРН:
30230000    

512/36/130600,000 720,000
512/36/130-П1600,000 720,000

512/36/130-П1-600,000 -720,000
513/138/721-П2410,000 492,000
513/138/721-П2-410,000 -492,000

услуге 57,995,000
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1.2.1 4
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је План и програм  заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2019. годину
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима из претходног периода и прикупљања података на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка услуге анализе полена на 
територији општини Пландиште
1,250,000

По годинама: 
2019-1,250,000

Набавка услуге анализе полена на 
територији општини Пландиште

ОРН:
71241000    

424/981,250,000 1,500,000

1.2.2 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набвке је потреба за изгрдњом капела у насељеном месту Маргита како би се помгло грађанима у реализацијама погребних услуга
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: -1.2.2 „ Израда пројектне  документације за изгрдњу капеле у насељеном месту Маргита“ у износу од „150.000“ без ПДВ-а;
Разлог брисања  јавне набавке је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс којом нису планирана средства.

Израда пројектне документације за изградњу 
капеле у насељеном месту Маргита
150,000

По годинама: 
2019-150,000

Израда пројектне документације за изградњу 
капеле у насељеном месту Маргита

ОРН:
71320000    

5114/50150,000 180,000
5114/50-150,000 -180,000

1.2.3 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинсирање 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: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење:  Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте набавке се 
обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Израда пројектне документације 
реконструкције "Завичајне куће" у Пландишту
410,000

По годинама: 
2019-410,000

Израда пројектне документације 
реконструкције "Завичајне куће" у Пландишту

ОРН:
71320000    

5114/53410,000 492,000
5114/53-410,000 -492,000

1.2.4 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда пројектне документације 
реконструкције стадиона и трибине ФК Слога
160,000

По годинама: 
2019-160,000

Израда пројектне документације 
реконструкције стадиона и трибине ФК Слога

ОРН:
71320000    

5114/59160,000 192,000

1.2.5 4
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је аплицирање по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирању  пројеката
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: -1.2.5 „Израда пројектне документације изгрдња бициклистичке стазе уз државни пут II реда бр. 132“ у износу од „ 210.000“;
 Разлог брисања  јавне набавке је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс којом нису планирана средства.

Израда пројектне документације изградње 
бициклистичке стазе уз државни пут II A реда
 бр.132

210,000

По годинама: 
2019-210,000

Израда пројектне документације изградње 
бициклистичке стазе уз државни пут II A реда
 бр.132

ОРН:
71320000    

5114/61210,000 252,000
5114/61-210,000 -252,000
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1.2.6 4
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је реализација изградње тротоара у Великој Греди
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење:  Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте набавке се 
обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Израда пројектне документације изградње 
тротоара у Великој Греди
250,000

По годинама: 
2019-250,000

Израда пројектне документације изградње 
тротоара у Великој Греди

ОРН:
71320000    

5114/62250,000 300,000
5114/62-250,000 -300,000

1.2.7 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је примена Закона о рударству и геолошким истраживањима
Цена је утврђена на основу истраживања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда елабората о резервама подземних 
вода
5,000,000

По годинама: 
2019-5,000,000

Израда елабората о резервама подземних 
вода

ОРН:
71320000    

5114/635,000,000 6,000,000

1.2.8 4
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је редовно одржавање атарских путева и канала
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење:  Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте набавке се 
обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Израда пројектне документације мреже 
атарских путева и канала у насељеним 
местима општине Пландиште

850,000

По годинама: 
2019-850,000

Израда пројектне документације мреже 
атарских путева и канала у насељеним 
местима општине Пландиште

ОРН:
71320000    

5114/64850,000 1,020,000
5114/64-850,000 -1,020,000

1.2.9 5
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је реализација изградње пропуста у ул. Банатска у Великом Гају
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: -1.2.9 „ Израда пројектне документације пропуста у ул. Банатска у Великом Гају“ у износу од „125.000“ без ПДВ-а;
 Разлог брисања јавние набавке је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс којом нису планирана средства.

Израда пројектне документације пропуста у 
ул. Банатска у Великом Гају
125,000

По годинама: 
2019-125,000

Израда пројектне документације пропуста у 
ул. Банатска у Великом Гају

ОРН:
71320000    

5114/65125,000 150,000
5114/65-125,000 -150,000

1.2.10 4
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је Закон о планирању и изградњи
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта и претрагом цена коју нуде понуђачи на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда урбанистичког просторног плана 
општине Пландиште
3,000,000

По годинама: 
2019-3,000,000

Израда урбанистичког просторног плана 
општине Пландиште

ОРН:
71320000    

424/673,000,000 3,600,000
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1.2.11 4
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је редовно одржавање зеленила
Цена је утврђена цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање зелених површина1,500,000

По годинама: 
2019-1,500,000

Одржавање зелених површина

ОРН:
77310000    

425/721,500,000 1,800,000

1.2.12 1
2019

3
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

2
2020

Разлог набавке је редовно функционисање и пословање општинске управе Пландиште
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периоду
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: ако због техничких, односно уметничких разлога предмет јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку можете извршити само са одређеним понуђачем; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка одржавање софтвера за 
информациони систем општинске управе 
Пландиште

1,000,000

По годинама: 
2019-1,000,000

Набавка одржавање софтвера за 
информациони систем општинске управе 
Пландиште

ОРН:
72267100    

423/271,000,000 1,200,000

1.2.13 1
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Разлог набавке је ангажовање геронтодомаћица ради пружања социјалних услуга.
-1.2.13 „ Набавка услуга социјалне заштите Помоћ у кући“ мењају се планирана средства у буџету на тај начин да се извор финансирања 07 
„3.400.000“ замењује износом „2.130.308“ и извор финансирања 01 „3.100.000“ замењује се износом “4.369.692“. Разлог измене је усвојена Одлука о
 изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс.
Цена је утврђена на основу закључених уговора у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -1.2.13 „ Набавка услуга социјалне заштите Помоћ у кући“ мењају се планирана средства у буџету на тај начин да се извор финансирања 07 „3.400.000“ замењује износом 
„2.130.308“ и извор финансирања 01 „3.100.000“ замењује се износом “4.369.692“. Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први 
ребаланс.

Набавка услуге социјалне заштите Помоћ у 
кући
6,500,000

По годинама: 
2019-6,500,000

Набавка услуге социјалне заштите Помоћ у 
кући

ОРН:
85310000    

423/1233,400,000 3,400,000
423/1233,100,000 3,100,000

423/123-1,269,692 -1,269,692
423/1231,269,692 1,269,692

1.2.14 6
2019

8
2019

отворени 
поступак

8
2020

Општина Пландиште субвенционише превоз ученика средњих школа са територије општине Пландиште
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка услуга превоза ученика средњих 
школа са територије општине Пландиште
11,400,000

По годинама: 
2019-11,400,000

Набавка услуга превоза ученика средњих 
школа са територије општине Пландиште

ОРН:
60130000    

472/1193,000,000 3,300,000
472/1198,400,000 9,240,000

1.2.15 2
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу цена закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у Великом Гају
125,000

По годинама: 
2019-125,000

Стручни надзор над радовима Изградње 
капеле у Великом Гају

ОРН:
71247000    

423/81125,000 150,000

1.2.16 4
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Неопходан је стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у пертходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор радова проширења гробља 
Пландиште - прва фаза
500,000

По годинама: 
2019-500,000

Стручни надзор радова проширења гробља 
Пландиште - прва фаза

ОРН:
71247000    

423/83500,000 600,000
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1.2.17 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Наопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу вредности пројектаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима изградње 
паркинга испред Дом здравља "1. октобар" и 
одвођење атм.воде са раскрснице у ул. 
В.Путника и ул. Карађорђеве

125,000

По годинама: 
2019-125,000

Стручни надзор над радовима изградње 
паркинга испред Дом здравља "1. октобар" и 
одвођење атм.воде са раскрснице у ул. 
В.Путника и ул. Карађорђеве

ОРН:
71247000    

423/108125,000 150,000

1.2.18 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу вредности радова који се изводеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни надзор над радовима санације ОШ 
"Доситеј Обрадовић" одељење Маргита и 
фискултурна сала

1,650,000

По годинама: 
2019-1,650,000

Стручни надзор над радовима санације ОШ 
"Доситеј Обрадовић" одељење Маргита и 
фискултурна сала

ОРН:
71247000    

423/1121,650,000 1,980,000

1.2.19 2
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Неопходана је израда елабората енергетске ефиаксности реализације пројекта
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Израда елабората енергетске ефикасности 
реализације пројекта Санација ОШ "Доситеј 
Обрадовић" одељење Маргита

500,000

По годинама: 
2019-500,000

Израда елабората енергетске ефикасности 
реализације пројекта Санација ОШ "Доситеј 
Обрадовић" одељење Маргита

ОРН:
79314000    

424/113500,000 600,000

1.2.20 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Неопходно је обезбедити стручни надзор над реализацијом пројекта који финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима.
-1.2.20 „Стручни надзор над радовима“ у наставку назива предмета набавке уместо речи „ санација“ треба да стоји реч „ реконструкција“;
Цена је утврђена на основу вредности радова који се изводеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -1.2.20 „Стручни надзор над радовима“ у наставку назива предмета набавке уместо речи „ санација“ треба да стоји реч „ реконструкција“;

Стручни надзор над радовима 
реконструкције ОШ "Доситеј Обрадовић" 
одељење Велики Гај

830,000

По годинама: 
2019-830,000

Стручни надзор над радовима 
реконструкције ОШ "Доситеј Обрадовић" 
одељење Велики Гај

ОРН:
71247000    

423/115830,000 996,000

1.2.21 4
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Неопходно је обезбедити стручни надзор над радовима
Цена је утврђена на основу вредности радова који се изводеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Стручни  надзор над радовима енергетске 
санације зграде управе општине Пландиште
100,000

По годинама: 
2019-100,000

Стручни  надзор над радовима енергетске 
санације зграде управе општине Пландиште

ОРН:
71247000    

423/27100,000 125,000

Страна 7 од 17Датум штампе: 04.10.2019 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.22 7
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2021

Разлог набавке је потреба услуге мобилних телефона због редовног функционисања општинске управе општине Пландиште
Цена је утврђена на основу потрошње услуге мобилних телефона у претходном периоду и претрагом цена коју нуде понуђачи на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка исправка број: 04/2019; усвојена: 04.07.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Усвајањем Четврте измене и допуне плана није уочено да  већ постоји отворена јавна набавка под редним бројуем 1.2.22 услуге мобилних телефонија која је требала 
само да се измени и допуни, уместо тога отворена је нова јавна набавка под редним бројем 1.2.31

Услуге мобилних телефона950,000

По годинама: 
2019-950,000

2020-950,000

Услуге мобилних телефона

ОРН:
64212000    

421/25950,000 1,140,000
421/25-950,000 -1,140,000

1.2.23 5
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је потреба за доградњом капеле у насељеном месту Хајдучица како би се помогло грађанима у реализацији погребних услуга
Цена је утврђена на основу истраживања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење:  Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте набавке се 
обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Израда пројектне документације за доградњу
 капеле у Хајдучици
150,000

По годинама: 
2018-150,000

Израда пројектне документације за доградњу
 капеле у Хајдучици

ОРН:
71320000    

5114/50150,000 180,000
5114/50-150,000 -180,000

1.2.24 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су општини Пландиште  одобрена 
новчана средства за реализацију радова за које је неопходан стручни надзор.
-1.2.24 „ Стручни надзор над радовима на реконструкцији дела локалног пута Банатски Соколац-Милетићево-Марковићево на територији општине 
Пландиште ( Фаза I)  позиција „27“ замењује се позицијом „108/4“. Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 
2019. годину - Први ребаланс.
Цена је утврђена на основу вредности радова које се  изводеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 01/2019; усвојена: 19.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: -1.2.24 „Стручни надзор над радовима на санацији дела локaлног пута Банатски Соколац-Милетићево-Марковићево на територији општине Пландиште (Фаза I) у износу од
 „670.00“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне мале вредности. Разлог набавке је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где 
су општини Пландиште одобрена  новчана средства за реализацију радова за које је неопходан стручнио надзор.

Техничка исправка број: 01/2019; усвојена: 19.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уочена је техничка грешка у набавци 1.2.24 где се реч "санација" замењује "реконструкцијом"

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -1.2.24 „ Стручни надзор над радовима на реконструкцији дела локалног пута Банатски Соколац-Милетићево-Марковићево на територији општине Пландиште ( Фаза I)  
позиција „27“ замењује се позицијом „108/4“. Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс.

Стручни надзор над радовима на 
реконструкција дела локaлног пута Банатски 
Соколац-Милетићево-Марковићево на 
територији општине Пландиште (Фаза I)

670,000

По годинама: 
2019-670,000

Стручни надзор над радовима на 
реконструкција дела локaлног пута Банатски 
Соколац-Милетићево-Марковићево на 
територији општине Пландиште (Фаза I)

ОРН:
71247000    

423/27670,000 804,000
423/27-670,000 -804,000

423/108/4670,000 804,000
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1.2.25 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су општини Пландиште одобрена 
новчана средства за реализацију радова за које је неопходан стручнио надзор.
-1.2.25 „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“ позиција „27“ замењује се позицијом „83/2“.
Цена је утврђена на основу вредности радова који се изводеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 01/2019; усвојена: 19.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: -1.2.25 „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“ у износу од „610.000,00“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне 
мале вредности. Разлог набавке је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су општини Пландиште одобрена новчана средства за 
реализацију радова за које је неопходан стручнио надзор.

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -1.2.25 „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“ позиција „27“ замењује се позицијом „83/2“. Разлог измене

Стручни надзор над радовима на санацији 
чворишта на водоводној мрежи у Пландишту
610,000

По годинама: 
2019-610,000

Стручни надзор над радовима на санацији 
чворишта на водоводној мрежи у Пландишту

ОРН:
71247000    

423/27610,000 732,000
423/27-610,000 -732,000

423/83/2610,000 732,000

1.2.26 5
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс.
Цена је утврђена на основу истраживања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: -1.2.26 „Израда пројектне документације санација 2 паркинга испред Војвођанске банке и Дома културе Вук Караџић“ у износу од „250.000“ без ПДВ-а за коју ће се 
спровести поступак јавне набавке мале вредности. Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс.

Измена број: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење:  Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте набавке се 
обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Израда пројектне документације санација 2 
паркинга испред Војвођанске банке и Дом 
културе Вук Караџић

250,000

По годинама: 
2019-250,000

Израда пројектне документације санација 2 
паркинга испред Војвођанске банке и Дом 
културе Вук Караџић

ОРН:
71320000    

5114/60250,000 300,000
5114/60-250,000 -300,000

1.2.27 6
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс.
Цена је утврђена на основу вредности радова који се изводеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: -1.2.27 „Стручни надзор над радовима појачаног одржавања и крпљења путева у насељеним местима општине Пландиште“ у износу од „150.000“ без ПДВ-а за коју ће се 
спровести поступак јавне набавке мале вредности. Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс.

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

150,000

По годинама: 
2019-150,000

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

ОРН:
71247000    

423/27150,000 300,000
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1.2.28 6
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

   Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и 
допуном исте набавке се обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.
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: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење:    Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте набавке се 
обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Израда пројектне документације за потребе 
Општинске управе општине Пландиште
1,460,000

1. Израда пројектне документације - капела 
Маргита

300,000

2. Израда пројектне документације - капела 
Хајдучица

300,000

3. Израда пројектне документације - санација
 спортских терене у кругу ОШ Доситеј 
Обрадовић

250,000

4. Израда пројектне документације  - 
проширење архиве ОУ Пландиште

200,000

5. Израда пројектне документације - 
реконструкција Завичајне куће у Пландишту

410,000

По годинама: 
2019-1,460,000

Израда пројектне документације за потребе 
Општинске управе општине Пландиште
1. Израда пројектне документације - капела 
Маргита
2. Израда пројектне документације - капела 
Хајдучица
3. Израда пројектне документације - 
санација спортских терене у кругу ОШ 
Доситеј Обрадовић
4. Израда пројектне документације  - 
проширење архиве ОУ Пландиште
5. Израда пројектне документације - 
реконструкција Завичајне куће у Пландишту

ОРН:
71320000    

5114/50/474-П1300,000 360,000
5114/50/474-П2300,000 360,000

5114/55/474-П3250,000 300,000
5114/65/1/474-П4200,000 240,000
5114/53/474-П5410,000 492,000

1.2.29 6
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

  Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и 
допуном исте набавке се обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.
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: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење:   Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте набавке се 
обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Израда пројектне документације за потребе 
Општинске управе општине Пландиште
1,100,000

1. Израда пројектне докуемнтације - 
изградња тротоара у Великој Греди

250,000

2. Израда пројектне документације - мрежа 
атарских путева и канала у 
насељенимместима општине Пландиште

850,000

По годинама: 
2018-1,100,000

Израда пројектне документације за потребе 
Општинске управе општине Пландиште
1. Израда пројектне докуемнтације - 
изградња тротоара у Великој Греди
2. Израда пројектне документације - мрежа 
атарских путева и канала у 
насељенимместима општине Пландиште

ОРН:
71320000    

5114/62/474-П1250,000 300,000
5114/64/474-П2850,000 1,020,000
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1.2.30 6
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

  Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и 
допуном исте набавке се обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањем
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење:   Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте набавке се 
обликују у више посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Израда пројектне документације за потребе 
Општинске управе општине Пландиште
300,000

1. Израда пројектне документације - санација
 паркинга испред Војвођанске банке у 
Пландишту

125,000

2. Израда пројектне документације - санација
 паркинга испред Дома културе Вук Караџић у
 Пландишту

125,000

По годинама: 
2019-300,000

Израда пројектне документације за потребе 
Општинске управе општине Пландиште
1. Израда пројектне документације - 
санација паркинга испред Војвођанске банке
 у Пландишту
2. Израда пројектне документације - 
санација паркинга испред Дома културе Вук 
Караџић у Пландишту

ОРН:
71320000    

5114/60/474-П1125,000 150,000
5114/60/474-П2125,000 150,000

1.2.31 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је редовно функционисање функционера као и запослених у општинској управи општине 
Пландиште.
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 04/2019; усвојена: 21.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: -1.2.31 „Услуге мобилне телефоније“ у укупном износу од „2.200.000“ без ПДВ-а за период од две године за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности.
Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је редовно функционисање функционера као и запослених у општинској управи општине Пландиште.

Услуге мобилне телефоније2,200,000

По годинама: 
2019-400,000

2020-1,300,000

2021-500,000

Услуге мобилне телефоније

ОРН:
64212000    

421/25/1302,200,000 2,640,000

1.2.32 8
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

 Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је тај што је Канцеларија за капитална улагања обезбедила средства односно одобрила средства
 за извођење радова.
Цена је утврђена на основу истраживања тржишта пројектовањаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 05/2019; усвојена: 25.09.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је тај што је Канцеларија за капитална улагања обезбедила средства односно одобрила средства за извођење радова.

Систем аутоматизације на објектима 
водоснабдевања на извориштима у 
насељеним местима општине Пландиште

1,200,000

По годинама: 
2019-1,200,000

Систем аутоматизације на објектима 
водоснабдевања на извориштима у 
насељеним местима општине Пландиште

ОРН:
71320000    

5114/511,200,000 1,440,000
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1.2.33 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је тај што је Канцеларија за капитална улагања обезбедила средства односно одобрила средства 
за извођење радова.

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 05/2019; усвојена: 25.09.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је тај што је Канцеларија за капитална улагања обезбедила средства односно одобрила средства за извођење радова.

Анализа постојећег стања канализационог 
система на територији општине Пландиште
1,000,000

По годинама: 
2019-1,000,000

Анализа постојећег стања канализационог 
система на територији општине Пландиште

ОРН:
71620000    

424/67/41,000,000 1,200,000

1.2.34 9
2019

11
2019

отворени 
поступак

11
2020

Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је тај што је Канцеларија за капитална улагања обезбедила средства односно одобрила средства 
за извођење радова.

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 05/2019; усвојена: 25.09.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је тај што је Канцеларија за капитална улагања обезбедила средства односно одобрила средства за извођење радова.

Израда пројектне документације за 
Реконструкцију водоводне мреже
5,000,000

По годинама: 
2019-5,000,000

Израда пројектне документације за 
Реконструкцију водоводне мреже

ОРН:
71320000    

5114/67/55,000,000 6,000,000

1.2.35 10
2019

11
2019

отворени 
поступак

12
2019

Разлог набавке је редовно функционисање и пословање Председника општине као и запослених радника опшштинске управе општине Пландиште
Цена је утврђена на основу прикупљених информација на тржишту рентирања аутомобилаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 06/2019; усвојена: 04.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 12/2019, 14/2019, 16/2019 и 28/2019), ДОДАЈЕ СЕ нова  јавна набавка 
под редним бројем:
-1.2.35 „Набавка службених аутомобила за потребе Општинске управе“ процењена вредност у износу од „10.665.000“ без ПДВ-а закоју ће се спровсти отворени поступка
Разлог измене јавне набавке је што се не купују аутомобили ( добра)  већ се набављају услуге рентирања аутомобила.

Набавка службених аутомобила за потребе 
општинске управе
10,665,000

По годинама: 
2019-3,519,252

2020-1,453,212

2021-1,453,212

2022-1,453,212

2023-1,453,212

2024-1,332,900

Набавка службених аутомобила за потребе 
општинске управе

ОРН:
34110000    

радови 153,737,448

1.3.1 5
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Разлог набавке је помоћ грађанима насељеног места Хајдучица у реализацији погребних услуга
Цена је утврђена на основу пројектаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Доградња капеле у насељеном месту 
Хајдучица
1,250,000

По годинама: 
2019-1,250,000

Доградња капеле у насељеном месту 
Хајдучица

ОРН:
45200000    

425/291,250,000 1,500,000
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1.3.2 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке су радови јавне расвете у Пландиште
Цена је утврђена на основу прикупљања информација на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка јавне расвете1,500,000

По годинама: 
2019-1,500,000

Набавка јавне расвете

ОРН:
34928520    

425/721,500,000 1,800,000

1.3.3 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

12
2019

Разлог набавке је изгрдња капеле у насељеном месту Велики Гај како би се помогло грађанима уреализацији погребних услуга
Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс.
Цена је утврђена на основу пројектаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -1.3.3 „Изградња капеле у Великом Гају“ износ од „5.000.000“ без ПДВ-а замењује се износом од „9.165.000“ без ПДВ-а; Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс.

Изградња капеле у Великом Гају9,165,000

По годинама: 
2019-9,165,000

Изградња капеле у Великом Гају

ОРН:
45200000    

511/805,000,000 6,000,000
511/804,165,000 4,998,000

1.3.4 4
2019

6
2019

отворени 
поступак

6
2020

Неопходно је проширење гробља у Пландишту
Цена је утврђена на основу пројектаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: -1.3.4 „Проширење гробља Пландиште – прва фаза“  у износу од „24.600.000“. Разлог брисања јавне набавке је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 
за 2019. годину - Први ребаланс којом нису планирана средства.

Проширење гробља Пландиште - прва фаза24,600,000

По годинама: 
2019-24,600,000

Проширење гробља Пландиште - прва фаза

ОРН:
45110000    

511/8224,600,000 29,520,000
511/82-24,600,000 -29,520,000

1.3.5 6
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је редовно  одржавања пољопривредних ( атарских) путева и канала
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

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

5,000,000

По годинама: 
2019-5,000,000

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

ОРН:
77100000    

425/945,000,000 6,000,000

1.3.6 5
2019

8
2019

отворени 
поступак

11
2019

Разлог набавје је појачано одржавање и крпљење путева ради безбедности и функционисања грађана у насељеним местима општине Пландиште
Цена је утврђена на основу закључених уговора са извршиоцима у претходном периодуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Појачано одржавање и крпљење путева у 
насељеним местина општине Пландиште
7,500,000

По годинама: 
2019-7,500,000

Појачано одржавање и крпљење путева у 
насељеним местина општине Пландиште

ОРН:
45000000    

425/1027,500,000 9,000,000

1.3.7 8
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог је редовно одржавање хоризонталне  саобраћајне сигнализације 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: 
2019-1,000,000

Радови на обележавању хоризонталне 
сигнализације у насељеним местима 
општине Пландиште

ОРН:
45233221    

425/1031,000,000 1,200,000
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1.3.8 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Разлог набавке је изградња паркинга испред Дома здравља "1. октобар"
Цена је утврђена на основу пројектаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Изгрдња паркинга испред Дома здравља "1. 
октобар" и одвођење атмосферских вода са 
раскрснице ул. Војводе Путника и 
Карађорђеве

3,000,000

По годинама: 
2019-3,000,000

Изгрдња паркинга испред Дома здравља "1. 
октобар" и одвођење атмосферских вода са 
раскрснице ул. Војводе Путника и 
Карађорђеве

ОРН:
45000000    

511/1073,000,000 3,600,000

1.3.9 5
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Разлог набавке је безбедност и функционисање бине  Дома културе
-1.3.9 „ Санација бине у Дому културе „Вук Караџић“ у Пландишту“ позиција „1477“ замењује се позициом „147“. Разлог измене је усвојена Одлука о 
изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс
Цена је утврђена на основу претрага цена коју нуде понуђачи на тржиштуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -1.3.9 „ Санација бине у Дому културе „Вук Караџић“ у Пландишту“ позиција „1477“ замењује се позициом „147“. Разлог измене је усвојена Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс

Санација бине у Дому културе "Вук Караџић" 
Пландиште
1,250,000

По годинама: 
2019-1,250,000

Санација бине у Дому културе "Вук Караџић" 
Пландиште

ОРН:
50800000    

425/14771,250,000 1,500,000
425/1477-1,250,000 -1,500,000

425/1471,250,000 1,500,000

1.3.10 4
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Смањење потрошње енергије и смањење трошкова буџетских средстава за ове намене
Цена је утврђена на основу пројектаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Енергетска санација зграде управе општине 
Пладиште
4,250,000

По годинама: 
2019-4,250,000

Енергетска санација зграде управе општине 
Пладиште

ОРН:
45000000    

425/1674,250,000 5,100,000

1.3.11 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

12
2019

Разлог набавке је обавештење о прихватању пројекта бр. 351-01-92/2018-01 од 24.09.2018. године и решење о одобравању средстава бр.ROP-PLA-
5079-ISAW-2/2018 од 03.10.2018. године од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима која ће финансирати комплетну реализацију 
пројекта директно изабраном понуђачу.
Пројектована вредностНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 01/2019; усвојена: 19.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2019), ДОДАЈE СЕ новa јавнa набавкa под редним бројем:
-1.3.11 „Радови на реконструкцији Основне школе „Доситеј Обрадовић“, издвојено одељење у Великом Гају“ у износу од „49.814.709“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак.
 Разлог набавке је обавештење о прихватању пројекта бр. 351-01-92/2018-01 од 24.09.2018. године и решење о одобравању средстава бр.ROP-PLA-5079-ISAW-2/2018 од 03.10.2018. 
године од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима која ће финансирати комплетну реализацију пројекта.

Радови на реконструкцији Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“, издвојено одељење у 
Великом Гају

49,814,709

По годинама: 
2019-49,814,709

Радови на реконструкцији Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“, издвојено одељење у 
Великом Гају

ОРН:
45000000    

Канц. Финансира49,814,709 59,777,651
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1.3.12 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

12
2019

Разлог набавке је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су општини Пландиште одобрена  
новчана средства за реализацију радова
Пројектована вредностНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 01/2019; усвојена: 19.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: -1.3.12 „Радови на санацији дела локaлног пута Банатски Соколац-Милетићево-Марковићево на територији општине Пландиште (Фаза I)“ у износу од „33.322.802,70“ без 
ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак. Разлог набавке је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су општини Пландиште 
одобрена новчана средства за реализацију радова.

Техничка исправка број: 01/2019; усвојена: 19.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уочена је техничка грешка у набавци 1.3.12 где се реч "санација" замењује "реконструкцијом"

Радови на реконструкцији дела локaлног 
пута Банатски Соколац-Милетићево-
Марковићево на територији општине 
Пландиште (Фаза I)

33,322,803

По годинама: 
2019-33,322,803

Радови на реконструкцији дела локaлног 
пута Банатски Соколац-Милетићево-
Марковићево на територији општине 
Пландиште (Фаза I)

ОРН:
45233142    

511331/108-333,322,803 39,987,363

1.3.13 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

12
2019

Разлог набавке је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су општини Пландиште одобрена 
новчана средства за реализацију радова
Пројектовна вредностНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 01/2019; усвојена: 19.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: -1.3.13 „Радови на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“ у износу од „30.258.965,00“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак. Разлог набавке
 је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су општини Пландиште одобрена новчана средства за реализацију радова

Радови на санацији чворишта на водоводној 
мрежи у Пландишту
30,258,965

По годинама: 
2019-30,258,965

Радови на санацији чворишта на водоводној 
мрежи у Пландишту

ОРН:
45232151    

511341/83-130,258,965 36,310,758

1.3.14 9
2019

10
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2019

На основу мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-3735/19 од 30.08.2019. године
На основу предмера и предрачуна
ЗЈН: 36.1.5)1)); Образложење основаности: У случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан 
уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се 
уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:
(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се 
при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 05/2019; усвојена: 25.09.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење:  Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је тај што је Канцеларија за капитална улагања обезбедила средства односно одобрила средства за извођење радова. 
На основу мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-3735/19 од 30.08.2019. године

Радови на реконструкцији крова на објекту 
ОШ "Доситеј Обрадовић" - одељење у 
Великом Гају

6,425,971

По годинама: 
2019-6,425,971

Радови на реконструкцији крова на објекту 
ОШ "Доситеј Обрадовић" - одељење у 
Великом Гају

ОРН:
45261910    

Канц. Финансира6,425,971 7,711,166
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 01/2019; усвојена: 19.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2019), ДОДАЈE СЕ новa јавнa набавкa под редним бројем:
-1.3.11 „Радови на реконструкцији Основне школе „Доситеј Обрадовић“, издвојено одељење у Великом Гају“ у износу од „49.814.709“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак. Разлог 
набавке је обавештење о прихватању пројекта бр. 351-01-92/2018-01 од 24.09.2018. године и решење о одобравању средстава бр.ROP-PLA-5079-ISAW-2/2018 од 03.10.2018. године од стране 
Канцеларије за управљање јавним улагањима која ће финансирати комплетну реализацију пројекта.
-1.3.12 „Радови на санацији дела локaлног пута Банатски Соколац-Милетићево-Марковићево на територији општине Пландиште (Фаза I)“ у износу од „33.322.802,70“ без ПДВ-а за коју ће се спровести 
отворени поступак. Разлог измене је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су нам одобрена новчана средства за реализацију радова.
-1.3.13 „Радови на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“ у износу од „30.258.965,00“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак. Разлог набавке је потписивање Уговора са 
Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су нам одобрена новчана средства за реализацију радова
-1.2.24 „Стручни надзор над радовима на санацији дела локaлног пута Банатски Соколац-Милетићево-Марковићево на територији општине Пландиште (Фаза I) у износу од „670.00“ без ПДВ-а за коју 
ће се спровести поступак јавне мале вредности. Разлог набавке је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су нам одобрена новчана средства за 
реализацију радова за које је неопходан стручнио надзор.
-1.2.25 „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“ у износу од „610.000,00“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне мале вредности. Разлог 
набавке је потписивање Уговора са Управом за капитална улагања АПВ бр. 136-401-381/2019-03/1 где су нам одобрена новчана средства за реализацију радова за које је неопходан стручнио надзор.

Техничка исправка број: 01/2019; усвојена: 19.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019
Уочена је техничка грешка у набавкама број: 1.3.12 и 1.2.24 где се  реч "санација" замењује  "реконструкцијом".

Измена број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019
Разлог измене је Усвојена Одлуак о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - Први ребаланс (Сл. лист општине Пландиште бр. 29/2018 и 10/2019)

Техничка исправка број: 02/2019; усвојена: 30.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019
И С П Р А В К А
ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 4. став 4. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Пландиште“ („Службеном листу општине Пландиште“, бр. 34/2017) у „Службеном листу општине Пландиште“, бр. 
12/2019 од 30.04.2019. године на страни 265. услед техничке грешке врше се следеће исправке Закључка о усвајању Друге измене и допуне плана јавних набавки за 2019. годину: 
-  у тачки I став 1. алинеја 1. код јавне набавке под редним бројем 1.1.9 „Набавка опремање пољочуварске службе – лада нива са додатном опремом“  уместо речи „спровести поступак јавне набавке 
мале вредности“  треба да стоје речи „отворен поступак“.
               - у тачки II став 1. брише се алинеја 2. која се односи на јавну набавку под редним бројем 1.1.4 „Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе“.“

Измена број: 03/2019; усвојена: 14.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019
            Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки десила се  јер су горе поменуте набавке планиране као појединачне целине а овом изменом и допуном исте набавке се обликују у више 
посебних истоврсних целина односно јавне набавке по партијама.

Измена број: 04/2019; усвојена: 21.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 12/2019, 14/2019), ДОДАЈЕ СЕ нова јавна набавка под редним бројем:
-1.2.31 „Услуге мобилне телефоније“ у укупном износу од „2.200.000“ без ПДВ-а за период од две године за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности.

                  Разлог за измену и допуну Плана јавних набавки је редовно функционисање функционера као и запослених у општинској управи општине Пландиште.

Техничка исправка број: 04/2019; усвојена: 04.07.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019
Усвајањем Четврте измене и допуне плана није уочено да  већ постоји отворена јавна набавка под редним бројуем 1.2.22 услуге мобилних телефона која је требала само да се измени и допуни, 
уместо тога отворена је нова јавна набавка под редним бројем 1.2.31

Измена број: 05/2019; усвојена: 25.09.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019
               У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 12/2019, 14/2019 и      ), ДОДАЈЕ СЕ нове јавне набавке под редним бројевима:
-1.2.32 „Систем аутоматизације на објектима водоснабдевања на изворштима у насељеним местима општине Пландиште“ у укупном износу од „1.200.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак 
јавне набавке мале вредности;
-1.2.33 „Анализа постојећег стања канализационог система на територији општине Пландише“ у укупном износу од „1.000.000“ без ПДВ-а за коју ће спровести поступак јавне набавке мале вредности;
-1.2.34 „Израда пројектне документације за Реконструкцију водоводне мреже“ у укупном износу од „5.000.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворен поступак;
-1.3.14 „Радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ Доситеј Обрадовић“ – одељење у Великом Гају у укупном износу од „6.425.971“ за коју ће се спровести преговарачки поступак без 
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Место и датум: М.П.

ЈОВАН РЕПАЦ

Овлашћено лице:

ЈОВАН РЕПАЦ

Одговорно лице:
_______________________________

објављивања позива за подношење понуда.

           У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 12/2019, 14/2019 и      ), врше се измена у следећој јавној набавци под редним бројем:
-1.1.10 „Набавка рачунарске опреме општинске управе општине Пландиште“ подељена у две партије: 1. Набавка рачунарске опреме и 2. Набавка мултифункционалног штампача замењује се називом 
„Набавка рачунарске опреме општинске управе општине Пландиште“,   износ од „1.010.000“ без ПДВ-а замењује се износом од „600.000“ без ПДВ-а и за коју ће се спровести јавна набавка мале 
вредности.

Измена број: 06/2019; усвојена: 04.10.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 22.01.2019
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 12/2019, 14/2019, 16/2019 и 28/2019), БРИШЕ СЕ  јавна набавка под редним бројем:
-1.1.4 „Набавка службених аутомобила за потребе Општинске управе“ процењена вредност у износу од „5.000.000“ без ПДВ-а.
           У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 12/2019, 14/2019, 16/2019 и 28/2019), ДОДАЈЕ СЕ нова  јавна набавка под редним бројем:
-1.2.35 „Набавка службених аутомобила за потребе Општинске управе“ процењена вредност у износу од „10.665.000“ без ПДВ-а закоју ће се спровсти отворени поступка
Разлог измене јавне набавке је што се не купују аутомобили ( добра)  већ се набављају услуге рентирања аутомобила.
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