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 2017. ГОДИНУ
I
Годишњи план јавних набавки Општинске управе Књажевац за 2017. годину, број 404-9/2017-03 од дана 24.01.2017. године и број
404-24/2017-03 од дана 13.03.2017. године (у даљем тексту: План), допуњује се.

II
У Плану, после јавне набавке на редном броју 30- ''Изградња језера ''Језава''- прва фаза (припремни радови)'', додаје се нова јавна
набавка, која гласи:
Р.бр.

услуга

Процењена
вредност
(без ПДВ-а)

Вредност
набавке (са
ПДВ-ом)

31.

Помоћ у кући

7.259.696

7.259.696

ОРН: 85312100

дневне услуге
у заједнице

Врста
поступка
ЈНМВ

Оквирни
датум
покретања
поступка
Март 2017.

Оквирни
датум
закључења
уговора
Април 2017.

Рок
трајања
уговора

Позиција у
Буџету/
Финансијском плану
472000

Децембар
2017.
Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци услуге социјалне заштите- помоћ у
кући за децу са сметњама у развоју и за стара лица. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету
општине Књажевац за 2017. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац у оквиру Програма 11Социјална заштита. Средства су опредељена на наведеној позицији по основу Уговора о наменским
трансферима у социјалној заштити, број 401-20/2017-02 од дана 15.03.2017. године, који су закључили
општина Књажевац и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

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 Анкица Марковић ___________________
Број: 404-26/2017-03
Дана: 20.03.2017. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Дипл. правник Емилија Тасић

