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

Књажевац доноси 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I 

 

      Годишњи план јавних набавки Скупштине општине Књажевац за 2017. годину садржи следеће јавне набавке: 
 

Р.бр услуга Процење
на 

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 

 

1. Угоститељске 
услуге- дан 
општине 
 

250.000,00 300.000,00      ЈНМВ Фебруар 2017.  Март 2017.  Март 2018.    423620  

ОРН: 55100000- 
хотелске услуге, 
55300000- услуге 
ресторана и услуге 
послуживања храном 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци угоститељских услуга поводом дана 
општине Књажевац. Поступак је могуће спровести у више партија. Средства за ову јавну набавку опредељена су у 
буџету општине Књажевац за 2017. годину и Финансијском плану Скупштине општине Књажевац за 2017. годину у 
оквиру Програма 16- Политички систем локалне самоуправе. Ову јавну набавку могуће је спровести као јединствени 
поступак, са средствима опредељеним за исте намене у Годишњем плану јавних набавки Општинске управе Књажевац и 
Годишњем плану јавних набавки председника Општине и Општинског већа Књажевац. 

Р.бр услуга 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 

 

2. Услуге 
комуникације- 
мобилна 
телефонија 
 

125.000,00 150.000,00      ЈНМВ Април 2017.  Мај 2017.  Мај 2018.   421  

ОРН: 64212000- 
услуге мобилне 
телефоније 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци услуге комуникације- мобилна телефонија. 
Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету општине Књажевац за 2017. годину и Финансијском плану 
Скупштине општине Књажевац за 2017. годину у оквиру Програма 16- политички систем локалне самоуправе. Ову јавну 
набавку могуће је спровести као јединствени поступак, са средствима опредељеним за исте намене у Годишњем плану 
јавних набавки Општинске управе Књажевац и Годишњем плану јавних набавки председника Општине и Општинског 
већа Књажевац. 

 
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 375.000,00 динара без ПДВ-а. 



II 

 

       Годишњи план јавних набавки Скупштине општине Књажевац усклађен је са Одлуком о буџету општине Књажевац за 
2017. годину, број 400-497/2016-01 од дана 20.12.2016. године и Финансијским планом Скупштине општине Књажевац, број 
402-1/2017-01 од дана 24.01.2017. године. 
 

III 
 

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

IV 
 

       План доставити: 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: 404-7/2017-01 
       Дана: 24.01.2017. године 
                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                                                                                    Мр Миодраг Ивковић 
 

 

 


