
     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 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 и 404-
25/2018-03 од дана 13.03.2018. године (у даљем тексту: План), допуњује се.   

II 
 
      У Плану, на редном броју 39, ДОДАЈЕ СЕ нова јавна набавка, која гласи: 

 

Р.бр. радови Процењена 
вредност  

(без ПДВ-а) 

Вредност 
набавке 

(са ПДВ-
ом) 

Врста 
поступ

ка 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Рок 
трајања 

уговора 

Позиција у 
Буџету/ 

Финансијс-
ком плану 

 

39. 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  

4.166.666,66 5.000.000,00 ЈНМВ Април 2018.  Април 2018.  Децембар 

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. С обзиром да је у 

Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 2018. годину за ове радове предвиђено укупно 
10.000.000 динара (са ПДВ-ом), остатак од 5.000.000 динара планиран је за учешће Општине Књажевац 

на конкурсу за доделу средстава који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде. 



 

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 Драгана Маринковић____________________________ 
 

       Број: 404-27/2018-03 

       Дана: 27.03.2018. године 
                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                                                                              Дипл. правник Емилија Тасић                                                               


