
     На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 10/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе 

Књажевац доноси 

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 

      Годишњи план јавних набавки Општинске управе Књажевац за 2018. годину, број 404-11/2018-03 од дана 29.01.2018. године, 404-

25/2018-03 од дана 13.03.2018. године, 404-27/2018-03 од дана 27.03.2018. године и  404-31/2018-03 од дана 23.04.2018. године, број 
404-35/2018-03 од дана 26.04.2018. године, број 404-44/2018-03 од дана 25.05.2018. године, број 404-53/2018-03 од дана 07.06.2018. 

године, број 404-56/2018-03 од дана 21.06.2018. године, број 404-60/2018-03 од дана 10.07.2018. године и број 404-64/2018-03 од дана 
19.07.2018. године (у даљем тексту: План), мења се и допуњује.   

II 
 

     У Плану, јавне набавке на редном броју ''21- Одржавање објеката и зграда у власништву општине Књажевац'' и ''23- Уређење стаза ка 

улици Ђуре Ђаковића'', БРИШУ СЕ. 
 

      У Плану, после јавне набавке на редном броју 48, ДОДАЈУ СЕ нове јавне набавке, које гласе: 
 

Р.бр. услуге Процењена 

вредност: 

Вредност 

пројекта: 

Врста 

посту
пка 

Оквирни 

датум 
покретања 

поступка 

Оквирни 

датум 
закључења 

уговора 

Рок 

трајања 
уговора 

Позиција 

у Буџету/ 
Финансиј

с-ком 
плану 

 

49. Реконструкција и 
дугогодишње 
одржавање система 
јавног остветљења на 
територији Општине 
Књажевац, поступак 
јавно-приватног 
партнерства без 
елемената концесије  

        

3.341.365,23 
евра 

395.951.779,35 

динара 

2.820.934,34 евра 

334.280.719,02 
динара 

По годинама: 

2018- 0 е 
         0 дин 

2019- 188.062,29 е 
22.285.381,26 дин 

2020- 188.062,29 е 

22.285.381,26 дин 
2021- 188.062,29 е 

22.285.381,26 дин 
2022- 188.062,29 е 

22.285.381,26 дин 
2023- 188.062,29 е 

ЈПП Август 2018.  Новембар 

2018.  

Новембар 

2033. 

    /  



22.285.381,26 дин 
2024- 188.062,29 е 

22.285.381,26 дин 
2025- 188.062,29 е 

22.285.381,26 дин 

2026- 188.062,29 е 
22.285.381,26 дин 

2027- 188.062,29 е 
22.285.381,26 дин 

2028- 188.062,29 е 
22.285.381,26 дин 

2029- 188.062,29 е 

22.285.381,26 дин 
2030- 188.062,29 е 

22.285.381,26 дин 
2031- 188.062,29 е 

22.285.381,26 дин 

2032- 188.062,29 е 
22.285.381,26 дин 

2033- 188.062,29 е 
22.285.381,26 дин 

ОРН: 65320000 Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о реконструкцији и дугогодишњем одржавању система 
јавног остветљења на територији Општине Књажевац, поступак јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије. Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Сбије дала је позитивно мишљење на предлог 
пројекта, бр. 145/2018 од дана 26.06.2018. године. Предлог пројекта усвојен је и од стране Скупштине општине 
Књажевац и објављен у ''Сл. листу општине Књажевац'', бр. 15/2018. У складу са предлогом пројекта, јавни уговор 
се, по спроведеном поступку, закључује на период до 15 година. Процењена вредност и вредност пројекта из овог 
Плана идентични су са истим из предлога пројекта, док ће тачан износ бити одређен у складу са понудом 
најповољнијег понуђача. По закључењу уговора и почетку примене уштеда по уговору вредности, биће извршене 
одговарајуће измене у одлуци о буџету Општине Књажевац. С  обзиром да се почетак примене уговора у потпуности 
очекује најкасније у року од шест месеци од дана закључења, у 2018. години неће бити плаћања накнаде приватном 
партнеру. 
 
 
 

Р.бр. радови Процењена 
вредност  

(без ПДВ-а) 

Вредност 
набавке 

(са ПДВ-
ом) 

Врста 
поступка 

Оквирни 
датум 

покретањ
а 

поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Рок 
трајања 

уговора 

Позиција 
у Буџету/ 

Финансиј
с-ком 

плану 

 



 
50 

Редовно 
одржавање и 

санација 
некатегорисаних и 

пољских и сеоских 

путева – 
постављање 

цевастих пропуста, 
навожење 

материјала за 
насипање, 

поправка путева до 

засеока, поправка 
пољских путева 

булдожером  

833.333,33 1.000.000,00 ЈНМВ Август 
2018.  

Август 2018.  Новембар 
2018. 

    4251  

ОРН: 45233140 Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци радова- редовно одржавање 
и санација некатегорисаних и пољских и сеоских путева. Средства за ову јавну набавку опредељена су у 

буџету општине Књажевац за 2018. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 2018. 
годину у оквиру Програма 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, на позицији 4251-

текуће поправке и одржавање зграда и објеката.  

Р.бр. услуге Процењена 
вредност  

(без ПДВ-а) 

Вредност 
набавке 

(са ПДВ-
ом) 

Врста 
поступка 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Рок 
трајања 

уговора 

Позиција у 
Буџету/ 

Финансијс-
ком плану 

 

51. Пројектно-
техничка 
документација 
за трансфер 
станицу за 
комунални 
отпад 

2.083.333,33 2.500.000 ЈНМВ Август 2018.  Август 2018.  Децембар 

2018. 

        511  

ОРН: 71320000 
услуге техничког 
пројектовања 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци услуге- израде пројектно-
техничке документације за трансфер станицу за комунални отпад на територији општине Књажевац. 

Набавка је предвиђена у Финансијском плану Општинске управе Књажевац, програм 6- заштита животне 

средине и у Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине 
за 2018. годину, у оквиру програмске активности 0002- управљање отпадом, на р.бр. 3. 

 

 



 

III 

 
       Овај План ступа на снагу даном давања сагласности од стране Општинског већа општине Књажевац. 

 
IV 

 

       План доставити: Општинском већу општине Књажевац, Одељењу за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода и архиви општине Књажевац и исти објавити на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана доношења. 

 
       Обрадио: дипл. правник Марко Ристић _______________________ 

       Одобрила: дипл. економиста Анкица Марковић____________________________ 
 

       Број: 404-70/2018-03 

       Дана: 30.07.2018. године 
                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                                                                              Дипл. правник Емилија Тасић                                                               


