01-21/6-2019
На основу чл. 51 став 4 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 68/2015) као
и чл. 36 став 3 Правилника о набавкама ( 01-189/2015), директор Историјског архива
доноси:

Одлуку о измени плана набавки за 2019. годину
План набавки за 2019. годину не садржи нити једну јавну набавку (01-21/3-2019 од
24.01.2019.) у складу са Законом док, садржи набавке добара и услуга на које се не
примењује Закон за 2019. годину (01-21/2-2019 од 24.01.2019).
У поменутом Плану набавки на које се Закон не примењује за 2019. годину процењена
вредност набавки добара електричне енергије износила је 500.000 динара са ПДВ-ом.
Пошто је планирана набавка електричне енергије премашила планирани износ из Плана, а
самим тим и вредност прелази износ 500.000, потребно је направити измену Плана.
На тај начин покренуће се поступак Јавне набавке мале вредности за електричну енергију
у процењеном износу од 750.000 динара без ПДВ-а, односно 900.000 динара са ПДВ-ом.
Средства за реализацију Плана јавних набавки мале вредности за 2019. годину обезбеђена
су у складу са финансијским планом ИАС-у.
Ова одлука ступа на снагу на дан доношења.

Суботица, дана 15.10.2019.
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Izmene Plana Javnih nabavki za 219. godinu
Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”,
broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Istorijskog arhiva Subotica donosi

ODLUKU
O USVAJANJU IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

Usvaja se Izmena Plana Javnih nabavki za 2019. godinu (01-21/3-2019 od 24.01.2019. godine )
zavedena pod brojem 01-21/7 od 17.10.2019. godine a koja je izvršena iz razloga izmene visine
promenjene vrednosti nabavke električne energije. Predmeta javne nabavke male vrednosti je
nabavka dobara el. energije koja nosi broj 1.1.1. gde je procenjena vrednost 750.000 dinara bez
PDV-a odnosno 900.000 dinara sa PDV-om.
Napominjemo da je unosom podataka u aplikativni softver došlo do tehničke greške prilikom
unosa te je 2 puta uneta nabavka (redni broj 1.1.2).

