
ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 
 У оквиру Одељења за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода, 
обављају се послови јавних набавки, на радном месту самостални извршилац за после јавних 
набавки (службеник за јавне набавке). Службеник за јавне набавке израђује Годишњи план (јавних) 
набавки, стара се о законитом спровођењу поступака јавних набавки органа Општине, прати 
реализацију јавних набавки, припрема извештаје који се достављају Управи за јавне набавке и 
одговоран је за тачност достављених података, сарађује са другим државним органима и 
организацијама надлежним за јавне набавке, врши друге послове из области јавних набавки које 
одреди овлашћено лице, односно надлежни орган наручиоца.  Обавља и друге послове по налогу 
шефа Одељења и начелника Општинске управе. За свој рад одговара шефу Одељења и начелнику 
Општинске управе.  
 У 2015. години спроведено је 23 поступка јавне набавке, од чега је седам поступака јавне 
набавке добара, пет поступака јавне набавке радова и једанаест поступка јавне набавке услуга. 
Спроведена су три отворена поступка, деветнаест поступка јавне набавке мале вредности и један 
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда. Успешно је реализовано 
20, поступка, док су три поступка обустављена. Сва три обустављена поступка (два поступка јавне 
набавке мале вредности радова и један поступак јавне набавке мале вредности услуга) поновно су 
спроведена и успешно реализована. 
 Укупна планирана средства за реализацију јавних набавки у 2015. години износила су 
101.523.765.57 динара (без ПДВ-а). Укупна вредност закључених уговора са обрачунатим ПДВ-ом 
износи 97.044.275,58 динара. Укупна реализација уговора до 31.12.2015. године износила је 
34.533.640 динара са ПДВ-ом.  
 У 2015. години није било поднетих захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ: 
 

Р.б
р. 

предмет Процењена 
вредност без 
ПДВ-а 

Уговорена 
вредност са 
ПДВ-ом 

Реализација 
уговора до 
31.12.2015. 
године 

Напомена 

1. 
Материјал за 
саобраћај- нафта и 
дестилати 

3.375.000,00 2.639.469,60 1.146.694,81  

2. 

Услуге хотела и 
ресторана, поступак 
обликован у партијама 

2.091.667,00 2.091.667,00 1.143.606,00 Уговори су 
закључени на 
јединичне цене, у 
границама 
средстава 
опредељених у 
буџету 

3. Услуга зоохигијене 500.000,00 504.000,00 504.000,00  

4. 

Канцеларијски 
материјал 
1.Канц.материјал 
2.Пуњење и 
сервисирање тонера 

 
 
725.000,00 
375.000,00 

 
 
527.161,80 
205.920,00 

 
 
340.723,40 
93.168,00 

Поступак обликован 
у две партије 

5. Лож уље 4.000.000,00 3.348.540,00 1.010.880,00  

6. 
Услуга народне 
кухиње 

3.583.333,00 3.583.333,00 2.599.032,57  

7. 
Материјал за 
одржавање јавне 
расвете 

2.083.000,00 1.894.362,00 1.886.682,00  

8. 
Услуга одржавања 
јавне расвете 

1.250.000,00 1.056.240,00 879.828,00  



 
9. 

Услуга мртвозорства    Поступак 
обустављен 

10. 
Услуга мртвозорства 708.333,00 384.000,00 384.000,00 Поступак обликован 

у три партије 

11. 

Електрична енергија 
1.Јавна расвета 
2.За потребе општине 
Књажевац (широка 
потрошња) 
Поступак обликован по 
партијама 

 
22.500.000,00 
2.333.333,00 

 
27.000.000,00 
4.000.000,00 

 
9.393.857,24 
3.152.853,27 

Уговори су 
закључени на 
јединичне цене, у 
границама 
средстава 
опредељених у 
буџету. Уговор је 
закључен у јуну 
2015. Године. 

12. 
Грађевински материјал 
за помоћ избеглицама 

458.333,00 449.825,11 69.205,20  

13. 

Линијски превоз 
путника 

40.181.818,00 

(за 2015. и 
2016. годину) 

32.957.699,27 7.139.110,52 Уговор је закључен 
у августу 2015. 
године, са 
периодом важења 
до 31.12.2016. 
године. 

14. 
Реконструкција и 
адаптација градског 
стадиона 

   Поступак је 
обустављен 

15. 
Поправка 
планинарског дома на 
Бабином Зубу 

   Поступак је 
обустављен 

16. 
Реконструкција  
адаптација градског 
стадиона 

1.666.666,00 1.761.132,00 440.283,00 (У 2015. години 
извођачу је плаћен 
само аванс) 

17. 

Израда пројектне 
документације и 
вршење техничке 
контроле за потребе 
пројекта ''Европски 
прогрес'' 

5.831.599,25 5.405.093             / Уговор је закључен 
за 1,2, и 3 партију, 
док је за 4,5. и 6. 
обустављен и 
поново спроведен 
поступак под р.бр. 
23. Уговорне 
обавезе доспевају у 
2016. години 

18. 
Поправка 
планинарског дома на 
Бабином Зубу 

2.500.000,00 2.548.000,80 2.548.000,80  

19. 
Предах за децу са 
сметњама у развоју 

1.000.000,00 995.000,00 165.830,00 Уговор је закључен 
у октобру 2015. 
године 

 

20. 

Услуга осигурања 800.000,00 519.828,00 219.585,00 Поступак је 
спроведен у четири 
партије  

21. 

Инвестициони радови 
у поступку комасације- 
одводњавање 

3.348.180,32 2.809.284,00 1.416.300 Плаћање по 
привременој 
ситуацији у 2015. 
години. 

22. 
Патролно теренско 
возило за потребе 
саобраћајне полиције 

1.750.000,00 2.094.720,00 / Возило испоручено 
и плаћање 
извршено у 2016. 



године 

23. 

Вршење техничке 
контроле за потребе 
пројекта ''Европски 
прогрес'' 

462.503,00 269.000,00 / Уговорне обавезе 
доспевају у 2016. 
години. 

 
  
           У 2015. години нису вршена плаћања по уговорима који доспевају у 2016. години, како је и 
наведено у табели. 
 
           Извођачу радова на реконструкцији и адаптацији градског стадиона у Књажевцу, привредном 
друштву доо ''Гранит груп'' из Горњег Милановца је због кашњења са извођењем радова наплаћена 
уговорна казна. 
 
           Извођење инвестиционих радова у поступку комасације у ко Влашко Поље- одводњавање: у 
2015. години плаћени су радови по привременој ситуацији. До прекида радова крајем 2015. године 
дошло је из разлога лоших временских услова. Како се извођење ових радова финансира из 
средстава Министарства пољопривреде (70%) и општине Књажевац (30%), о динамици извођења 
радова и објективним тешкоћама у вези са реализацијом радова, Минисарство је благовремено 
обавештено. 
           


