
     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, 404-75/2017-03 од дана 21.09.2017. године и 
404-80/2017-03 од дана 25.10.2017. године (у даљем тексту: План), мења се и допуњује.   

II 

 

       Јавна набавка на редном броју 10. ''Линијски (градски и приградски) на територији општине Књажевац'', БРИШЕ СЕ. 
  III 

 

      У Плану, после јавне набавке на редном броју 42- ''Лож уље'', ДОДАЈУ СЕ нове јавне набавке, које гласе: 
 

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 

 

43. Превоз ученика 
основних школа на 
територији општине 
Књажевац 

33.636.363 37.000.000 Отворени 
поступак 

Децембар 
2017.  

Јануар 2018.  Јануар 2019.      423911  

ОРН: 60130000- услуга 
друмског путничког 
превоза за посебне 
намене 

С обзиром да уговор о линијском (градском и приградском) превозу путника на територији општине Књажевац, на 
основу кога се превозе и ученици основних школа на територији општине Књажевац, истиче дана 16.01.2018. 
године, потребно је обезбедити превоз ученика. С обзиром да ће се поступак покренути у 2017. години, пре 
доношења Одлуке о буџету општине Књажевац за 2018. годину, поступак ће се покренути у циљу закључивања 
оквирног споразума, на основу члана 40. и 40а. Закона о јавним набавкама и у складу са Мишљењем Управе за јавне 
набавке, бр. 011-00-338/16 од дана 28.11.2016. године, које је заведено код Општине Књажевац на броју 404-
66/2016-02 дана 30.11.2016. године. Основ за ову набавку је у члану 189. став 1. тачка 5) и 6) Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2017), у коме је прописано да се у буџету општине 
Књажевац опредељују средства за превоз ученика и запослених.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

44. Техничка 
документација за 
реконструкцију 
угоститељског 
објекта на Бањици и 
за потребе санације 
потока у Штрпцу и 

Доњој Каменици, 
поступак обликован 
у две партије 

608.333,33 
 
Партија 1: 
358.333,33 
 
Партија 2: 
250.000 

730.000 
 
Партија 1: 
430.000 
 
Партија 2: 
300.000 

ЈНМВ Децембар 
2017.  

Децембар 2017.  Фебруар 
2018. 

        511400  

ОРН: 71320000 услуге 
техничког 
пројектовања 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци услуге- израде техничке документације за 
реконструкцију угоститељског објекта на Бањици и за потребе санације потока у Штрпцу и Доњој Каменици. Поступак 
се спроводи у две партије, партија 1 је техничка документација за реконструкцију угоститељског објекта на Бањици, а 
партија 2 израда техничке документације за потребе санације потока у Штрпцу и Доњој Каменици. Набавка је 
предвиђена у Финансијском плану Општинске управе Књажевац, програм 1- урбанизам и просторно планирање на 
позицији 511400, у укупном износу од 3.336.000 динара, као и у Програму уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2017. годину, глава I, тачка Б.- Израда техничке документације, тачка 12 и 16.  
 

 

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: 404-94/2017-03 
       Дана: 11.12.2017. године 
                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
                                                                                                                                           Дипл. правник Емилија Тасић                                                               


