
     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, 404-39/2017-03 од дана 09.05.2017. године и 404-75/2017-03 од дана 21.09.2017. године 
(у даљем тексту: План), мења се и допуњује.   

II 

 

       Јавне набавке на редном броју 26. ''Декоративно осветљење каменог моста'' и 37. ''Пелет за потребе загревања згаде општине 
Књажевац'', БРИШУ СЕ. 
  III 

 

      У Плану, после јавне набавке на редном броју 38- ''Радови на изолацији крова Дома културе (изнад сале и позорнице), ДОДАЈУ СЕ нове јавне 
набавке, које гласе: 
 

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 

 

39. Извођење радова на 
инвестиционом 
одржавању тротоара- 
Кеј Вељка Влаховића 

581.295,00 697.554,00 ЈНМВ Новембар 
2017.  

Децембар 2017.  Јануар 2018.     511300  

ОРН: 45220000 Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци радова- извођење радова на 
инвестиционом одржавању тротоара на Кеју Вељка Влаховића у граду Књажевцу. Средства за ову јавну набавку 
опредељена су у буџету општине Књажевац за 2017. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац у 
оквиру Програма 7- 511- Инвестиционо одржавање тротоара у граду у износу од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
Разлика до процењене вредности ове јавне набавке утрошена је у 2017. години за инвестиционо тротоара у ул. 
Хајдук Вељковој. Процењена вредност ове јавне набавке утврђена је на основу предмера и предрачуна радова, 
сачињеног од ЈП ''Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац''. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

40. Пројектно-техничка 
документација за 
изградњу приступне 
саобраћајнице до 
ауто кампа на месту 
''Чука'' 

500.000 600.000 ЈНМВ Октобар 2017.  Новембар 2017.  Децембар 
2017. 

        511400  

ОРН: 71320000 услуге 

техничког 
пројектовања 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци услуге- израде пројектно-техничке 

документације за изградњу приступне саобраћајнице до ауто кампа на месту ''Чука''. Набавка је предвиђена у 
Финансијском плану Општинске управе Књажевац, програм 1- урбанизам и просторно планирање. Средства за ову 
јавну набавку обезбеђена су Одлуком о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за 
суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно техничке документације у 2017. години (''Сл. 
гласник РС'', бр. 91/2017) у износу од 540.000 динара са ПДВ-ом (учешће Министарства привреде) и у буџету општине 
Књажевац у износу од 60.000 динара на позицији Израда нових програма и урбанистичких планова, као у Програму 
уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2017. годину. Без обзира што је процењена вредност јавне 
набавке на граници обавезне примене ЗЈН, спроводи се поступак јавне набавке из разлога што је чланом 2. Одлуке о 
распореду и коришћењу средстава за суфинансирање ЈЛС за израду пројектно техничке документације у 2017. години 
(''Сл. гласник РС'', бр. 33/2017, 69/2017 и 91/2017), прописано да су јединице локалне самоуправе дужне да покрену 
поступак јавне набавке у року од 15 дана од дана доношења Одлуке. 
 

 

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 

 

41. Поправка паркинга 
у ул. Али Агићевој 
на КП 545 КО 
Књажевац 
 
 
 

331.600 397.200 ЈНМВ Новембар 
2017.  

Новембар 2017.  Децембар 
2017. 

        511200  

ОРН: 45223300 Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци радова- поправка паркинга у ул. Али 
Агићевој на КП 545 КО Књажевац. Набавка је предвиђена у Финансијском плану Општинске управе Књажевац, 
програм 1: урбанизам и просторно планирање, економска класификација 511200. Процењена вредност ове јавне 
набавке утврђена је на основу предмера и предрачуна радова, сачињеног од ЈП ''Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац''. Поступак се спроводи као јавна набавка, без обзира што је процењена вредност нижа 
од доње границе за обавезну примену ЗЈН, из разлога што је у 2017. години већ спровођен поступак јавне набавке на 
проширењу и асфалтирању паркинга код Геронтолошког центра Књажевац.  

 



 

Р.бр услуга 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 

 

42. Лож уље 
 

3.416.666,66 4.100.000,00      ЈНМВ Новембар 2017.  Новембар 2017.  Новембар 
2018. 

   421224  

ОРН: 09135100 лож 
уље 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци добара- лож уља за потребе грејања зграде 
општине Књажевац. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету општине Књажевац за 2017. годину и 
Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 2017. годину у оквиру Програма 15- oпште услуге локалне 
самоуправе, функционисање локалне самоуправе и градских општина. 
 
 

 

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- давања сагласности од стране Општинског већа 
општине Књажевац. 
 
       Обрадио: дипл. правник Марко Ристић _________________ 

       Одобрила: дипл. економиста Анкица Марковић ___________________ 
 
       Број: 404-80/2017-03 
       Дана: 25.10.2017. године 
                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
                                                                                                                                           Дипл. правник Емилија Тасић                                                               


