
     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 2019. ГОДИНУ 

 
I 

 

       Годишњи план јавних набавки Општинске управе Књажевац за 2019. годину, број 404-9/2019-03 од дана 23.01.2019. године и 404-
28/2019-03 од дана 18.03.2019. године (у даљем тексту: План), мења се и допуњује.   

 
II 

    
       У Плану, у јавној набавци на редном броју 3- ''Рачунарска опрема'', речи ''16 рачунара са монитором за запослене у Општинској 
управи, 20 рачунара са монитором за локалну акциону стратегију, један преносиви рачунар- лап топ, осам штампача и три скенера'' 

МЕЊАЈУ  СЕ речима ''16 рачунара са монитором за запослене у Општинској управи, 19 рачунара са монитором за локалну акциону 

стратегију, један преносиви рачунар- лап топ, осам штампача и четири скенера''. 
 

III 
      У Плану, после јавне набавке на редном броју 30, ДОДАЈУ СЕ нове јавне набавке, које гласи: 

 

Р.бр радови 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 

30. Грађевински и 

електро радови 
на обнови 

Гургусовачке 

куле у Књажевцу    
 

 
 

5.736.500,00 

 
Партија 1: 

Грађевинско- 

занатски и 
електро 

инсталатерски 
радови     

                     
5.134.740,00 

 

Партија 2: 
Електро 

радови на 

5.736.500,00 

 
Партија 1: 

Грађевинско- 

занатски и 
електро 

инсталатерски 
радови     

                       
5.134.740,00 

 

Партија 2: 
Електро 

радови на 
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амбијенталном 
осветљењу 

                                            
601.760,00 

амбијенталном 
осветљењу   

                                          
601.760,00 

ОРН: 45200000-

радови на 
објектима или 

деловима објеката 
високоградње или 

нискоградње, 

45317000- остали 
инсталатерски 

радови 

Ова јавна набавка спроводи се ради закључења уговора о обнови Гургусовачке куле у Књажевцу.  Средства 

за ову јавну набавку опредељена су у буџету општине Књажевац за 2019. годину и Финансијском плану 
Општинске управе Књажевац за 2019. годину у оквиру Програма 15- Опште услуге локалне самоуправе, 

Пројекат 0602-П1 ''Пројекат обнове Гургусовачке куле у Књажевцу''. Средства за реализацију ове јавне 
набавке у целини су опредељена од стране донатора Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге 

''UNOPS'', са којом је дана 18.10.2018. године закључен Уговор о донацији, број 485-10/2018-02. Средства за 

ову јавну набавку ослобођена су ПДВ-а. 

 

Р.бр добра 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 

31. Набавка опреме – 
расвета за бину 

Гургусовачке 

куле  
 

 
 

2.000.249,50 
 

 

2.195.120 
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ОРН: 31500000- 

расветна опрема и 
електричне 

светиљке 

Ова јавна набавка спроводи се ради закључења уговора о набавци опреме – расвете за бину Гургусовачке 

куле.  Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету општине Књажевац за 2019. годину и 
Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 2019. годину у оквиру Програма 15- Опште услуге 

локалне самоуправе, Пројекат 0602-П1 ''Пројекат обнове Гургусовачке куле у Књажевцу''. Средства за 
реализацију ове јавне набавке у износу од 1.025.897,09 опредељена су од стране донатора Канцеларија 

Уједињених нација за пројектне услуге ''UNOPS'', са којом је дана 18.10.2018. године закључен Уговор о 

донацији, број 485-10/2018-02, док је износ од 1.169.223 динара опредељен у буџету Општине Књажевац. 
Средства донатора су ослобођена ПДВ, док се ПДВ плаћа на учешће општине Књажевац. 

 

 
 

 
 



 

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 

32. Израда 
пројектно-

техничке 
документације за 

израду трансфер 

станице  

4.166.666,66 
 

 

5.000.000,00 
 

 

ЈНМВ Април 2019  Мај 2019. Јул 2019. 424 

ОРН: 71000000- 

aрхитектонске, 

грађевинске, 
инжењерске и 

инспекцијске услуге 

Ова јавна набавка спроводи се ради закључења уговора о набавци услуга – израда пројектно-техничке 

документације за израду трансфер станице са рециклажним двориштем. Средства за ову јавну набавку 

опредељена су у буџету општине Књажевац за 2019. годину и Финансијском плану Општинске управе 
Књажевац за 2019. годину у оквиру Програма 6- Заштита животне средине, Пројекат 0401-П3 ''Израда 

пројектне документације за израду трансфер станице''. Средства за реализацију ове јавне набавке у износу 
од 5.000.000,00 динара опредељена су од стране Министaрства заштите животне средине, са којим је 

Општина Књажевац дана 18.12.2018. године закључила Уговор о преносу финансијских средстава, заведен 
код Општине Књажевац на броју 401-127/2018-02. 

 

Р.бр радови 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 

33. Унапређење 

енергетске 

ефикасности на 
згради Општине 

Књажевац  

20.479.284,17 

 

 

24.575.141,00 
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ОРН: 45210000- 
радови на 

високоградњи 

Ова јавна набавка спроводи се ради закључења уговора о набавци радова – унапређење енергетске 
ефикасности на згради Општине Књажевац. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету општине 

Књажевац за 2019. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 2019. годину у оквиру 
Програма 17- енергетска ефикасност, Пројекат 0501-П2 ''Унапређење енергетске ефикасности на згради 

Општине Књажевац''. Средства за реализацију ове јавне набавке у износу од 12.826.751 динара опредељена 

су од стране Министарства рударства и енергетике, са којим је Општина Књажевац дана 08.11.2018. године 
закључила Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности ''Унапређење енергетске 

ефикасности на згради Општине Књажевац'', заведен код Општине Књажевац на броју 312-95/2018-02, док 
је износ од 11.748.390 динара опредељен у буџету Општине Књажевац. 



 

Р.бр добра 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 

34 Грађевински 
материјал за 

поправки или 
адаптацију кућа 

избеглица  

769.895,62 
 

 

923.874,75 
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ОРН: 4411000- 
грађевински 

материјали 

Ова јавна набавка спроводи се ради закључења уговора о набавци добара – грађевински материјал за 
поправки или адаптацију кућа избеглица на теритрији општине Књажевац. Средства за ову јавну набавку 

опредељена су у буџету општине Књажевац за 2019. годину и Финансијском плану Општинске управе 

Књажевац за 2019. годину у оквиру Програма 11- социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-
0001, функција 070, економска класификација 4721. Средства за реализацију ове јавне набавке опредељена 

су на основу Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета 
грађевинског материјала, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и 

Општине Књажевац дана 20.11.2016. године, заведен код Општине Књажевац на броју 560-109/2016-02.   

Р.бр добра 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 

35. Грађевински 

материјал у 
оквиру 

регионалног 
стамбеног 

програма за 

помоћ 
избеглицама 

24.311,68 евра 

у динарској 
против- 

вредности на 
дан 

покретања 

поступкa 

24.311,68 

евра у 
динарској 

против- 
вредности на 

дан 

покретања 
поступка 

 

ЈНМВ Април 2019.  Мај 2019. Јун 2019.           / 

ОРН: 4411000- 
грађевински 

материјали 

Ова јавна набавка спроводи се ради закључења уговора о набавци добара – грађевински материјал у 
оквиру регионалног стамбеног програма за помоћ избеглицама. Средства за ову јавну набавку опредељена 

су код Комесаријата за избеглице и миграције, на основу Уговора о гранту, закљученог између Комесаријата 
за избеглице и миграције, ''ЈУП'' истраживање и развој доо Београд и Општине Књажевац, заведеног код 

Општине Књажевац на броју 560-116/2016-02 од дана 23.11.2016. године. Средства за ову јавну набавку 

биће пренета Општини Књажевац од стране ''ЈУП'' доо по потписивању уговора о јавној набавци и поднетом 
захтеву за плаћање. Поступак ће се спроводити по домаћем законодавству, у складу са Смерницама за 



спровођење грантова за јединице локалне самоуправе- RHP смернице.     

 

 

Р.бр. услуга Процењена 
вредност  

(без ПДВ-а) 

Вредност 
набавке (са 

ПДВ-ом) 

Врста 
посту

пка 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Рок 
трајања 

уговора 

Позиција у 
Буџету/ 

Финансијс-
ком плану 

 

36. Контрола квалитета 

елемената животне 
средине- 

мониторинг ваздуха 

и буке 

1.250.000,00 

 

1.500.000,00 ЈНМВ Мај 2019.  Јун 2019.  Јун 2020.     424  

ОРН: 90700000- услуге 

у области заштите 
средине 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци услуга- Контрола квалитета 

елемената животне средине- мониторинг ваздуха и буке. Средства за ову јавну набавку опредељена су 
у буџету општине Књажевац за 2019. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 

2019. годину у оквиру Фонда за заштиту животне средине, програм 6: заштита животне средине, 

програмска активност 0401-0002 на позицији 424- специјализоване услуге. 

Р.бр. радови Процењена 

вредност  

(без ПДВ-а) 

Вредност 

набавке (са 

ПДВ-ом) 

Врста 

посту

пка 

Оквирни 

датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 

датум 

закључења 
уговора 

Рок 

трајања 

уговора 

Позиција у 

Буџету/ 

Финансијс-
ком плану 

 

37. Изградња 
прихватилишта за 

псе 

 

5.000.000,00 
 

6.000.000,00 ОП Април 2019.  Јун 2019.  Октобар 
2019. 

    511  

ОРН: 45210000- радови 

на високоградњи 

Ова набавка се спроводи ради закључења уговора о извођењу радова на изградњи прихватилишта за 

псе. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету општине Књажевац за 2019. годину и 

Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 2019. годину у оквиру Програма 2-  комунална 
делатност, пројекат 1102-П3: Изградња прихватилишта за псе. 

 

Р.бр. добра Процењена 
вредност  

(без ПДВ-а) 

Вредност 
набавке (са 

ПДВ-ом) 

Врста 
посту

пка 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Рок 
трајања 

уговора 

Позиција у 
Буџету/ 

Финансијс-
ком плану 

 

38. Наменско возило са 

приколицом за 
потребе 

зоохигијенске 

1.250.000,00 

 

1.500.000,00 ЈНМВ Aприл 2019.  Мај 2019.  Јун 2019.     512  
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службе 

ОРН: 34114000- 

специјализована 

возила 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци добара- наменског возила 

са приколицом за потребе зоохигијенске службе. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету 

општине Књажевац за 2019. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 2019. 
годину у оквиру Програма 2-  комунална делатност, пројекат 1102-П3: Изградња прихватилишта за псе. 

 

Р.бр. услуга Процењена 
вредност  

(без ПДВ-а) 

Вредност 
набавке (са 

ПДВ-ом) 

Врста 
посту

пка 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Рок 
трајања 

уговора 

Позиција у 
Буџету/ 

Финансијс-
ком плану 

 

39. Дневне услуге у 

заједници- помоћ у 
кући  

4.717.060,30 

 

4.717.060,30 ЈНМВ Април 2019.  Мај 2019.  Децембар 

2019. 

    4272  

ОРН: 85312100 дневне 

услуге у заједници 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци услуге социјалне заштите- 

дневне услуге у заједници- помоћ у кући. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету 
општине Књажевац за 2019. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 2019. 

годину у оквиру Програма 11- Социјална заштита. Средства су опредељена на наведеној позицији по 
основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, заведеног код Министарства на броју 

401-00-00423/52/2019-09 дана 26.03.2019. године, односно код Општине на броју 560-19/2019-02 дана 

02.04.2019. године. 

 

 
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. 

 

       Обрадио: дипл. правник Марко Ристић _______________________ 
       Одобрила: дипл. економиста Анкица Марковић____________________________ 

        
       Број: 404-33/2019-03 

       Дана: 03.04.2019. године 

                                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
                                                                                                                                        Дипл. правник Емилија Тасић                                                               
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