
     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 2017. ГОДИНУ 

 
I 

      Годишњи план јавних набавки Општинске управе Књажевац за 2017. годину, број 404-9/2017-03 од дана 24.01.2017. године, 404-

24/2017-03 од дана 13.03.2017. године, 404-26/2017-03 од дана 20.03.2017. године и 404-39/2017-03 од дана 09.05.2017. године (у даљем 
тексту: План), мења се и допуњује.   

II 

 
       Јавна набавка на редном броју 2. ''Лож уље'', БРИШЕ СЕ. 
 

  III 

 
      У Плану, после јавне набавке на редном броју 33- ''Унапређење енергетске ефикасности зграде Књажевачке гимназије'', ДОДАЈУ СЕ 
нове јавне набавке, које гласе: 
 

Р.бр. радови Процењен
а 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 

 

34. Редовно 
одржавање и 
санација 
некатегорисаних 
пољских и 
сеоских путева и  
отресишта 

9.867.500 11.841.000 ОП Септембар 

2017.  

Октобар 2017.  Новембар 

2017. 

    425191  

ОРН: 45112000 
радови на 
ископавању и 
одношењу земље 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци радова- редовно одржавање 

и санација некатегорисаних пољских и сеоских путева и отресишта, по закљученом уговору општине 
Књажевац и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управе за пољопривредно 

земљиште. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету општине Књажевац за 2017. годину и 
Финансијском плану Општинске управе Књажевац у оквиру Програма 7- 425191- Редовно одржавање и 

санација некат.пољ. и сеоских путева, од чега је учешће општине Књажевац 7.000.000 динара, а учешће 
Министарства 4.841.000 динара.  

 



 

 
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 

 

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

2.083.333,33 2.500.000 ЈНМВ Октобар 

2017.  

Октобар 2017.  Децембар 

2017. 

        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, програмска активност 0401-0005, управљање комуналним отпадом, на позицији 511 и у Програму 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2017. годину, у 

оквиру програмске активности 0002, на р.бр. 4. 
 

 
Р.бр. добра 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 

 

36. Котао на чврсто 
гориво- пелет 
 
 
 

1.000.000 1.200.000 ЈНМВ Октобар 
2017.  

Октобар 2017.  Децембар 
2017. 

        512931  

ОРН: 42160000 
котловски уређаји 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци добара- набавке котла на 

чврсто гориво (пелет), којим би се извршила замена досадашњег котла на лож уље, који је дотрајао. 
Набавка је предвиђена у Финансијском плану Општинске управе Књажевац, програм 15: опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001: функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, позиција 512- машине и опрема, економска класификација 512931- Уграђена опрема- котао за 

грејање на пелет.                                                                

 



Р.бр. добра 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 

 

37. Пелет за 
потребе 
загревања 
зграде општине 
Књажевац 
 

1.416.666,66 1.700.000 ЈНМВ Октобар 

2017.  

Октобар 2017.  Децембар 

2017. 

        421223  

ОРН: 03413000- 
дрво за огрев 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци добара- пелета за потребе 

загревања зграде општине Књажевац. Набавка је предвиђена у Финансијском плану Општинске управе 
Књажевац, програм 15: опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001: 

функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 421- стални трошкови, економска 
класификација 421223- Пелет (потребе загревања зграде општине).                                                                                                                       

 

Р.бр. радови 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 

 

38. Радови на 
изолацији крова 
Дома културе 
(изнад сале и 
позорнице) 

500.000 600.000 ЈНМВ Септембар 

2017.  

Октобар 2017.  Децембар 

2017. 

     425191  

ОРН: 45261410- 
радови на 
изолацији крова 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци радова- изолација крова Дома 
културе изнад велике сале и позорнице. Набавка је предвиђена у Финансијском плану Општинске управе 

Књажевац, програм 1- урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1101-0003, управљање 
грађевинским земљиштем, функција 620, позиција 425- текуће поправке и одржавања, економска 

класификација 425191- текуће одржавање објеката и зграда у власништву општине. На наведеној 

позицији је расподељено 3.000.000 динара, од чега је по претходном поступку јавне набавке, р.бр. 19, 
утрошено близу 2.000.000 динара. С обзиром да је у претходном поступку спроведена јавна набавка за 

партију 1- изолација дела крова Дома културе и да је на наведеној позицији остварена уштеда од 
1.000.000 динара, постоји потреба за спровођењем јавне набавке радова за изолацију дела крова изнад 

сале и позорнице, што није било предмет реализованог уговора о јавној набавци. Иако је процењена 

вредност јавне набавке на граници обавезне примене ЗЈН, јавна набавка се спроводи у складу са 
начелима обезбеђивање конкуренције и транспарентности из ЗЈН, јер се ради о радовима на истом објекту   



 

 

 

 

 

 

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

 

V 
 

       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: 404-75/2017-03 
       Дана: 21.09.2017. године 

                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
                                                                                                                                           Дипл. правник Емилија Тасић                                                               


