
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 2014. години, укупно је спроведено 32 поступака јавне набавке, од чега је девет поступака 
јавне набавке добара, три поступка јавне набавке радова и шеснаест поступака јавне набавке 
услуга. Детаљан приказ спроведених јавних набавки у 2014. години приказан табеларно. 
  
Табела планираних и реализованих јавних набавки у 2014. години чији је наручилац: 

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, МБР 07212674, ПИБ 102106760 

 
ДОБРА: 

Редни 
брпј 

Предмет ЈН Прпцеоена 
вреднпст 

Угпвпрена 
вреднпст 

Одступаоа пд Плана набавки 

1. Материјал за 
сапбраћај 

2.541.666,00 2.284.982,00 / 

2. Материјал за 
пдржаваое јавне 
расвете 

2.666.666,00 1.733.530,30 / 

3. Електришна енергија 
за пптребе јавне 
расвете и пптребе 
Ппщтинске управе 

24.833.333,00 
 
 
 
 
 

 Угпвпр није реализпван јер је дпбављаш 
ппставип дпдатне услпве за исппруку ел. 
енергије. 

  1. Електришна 
енергија за пптребе 
јавне расвете 

22.500.000,00 
 
 

 

  2. Електришна 
енергија за пптребе 
Ппщтинске управе 

2.333.333,00  



4. Екпнпмскп 
пснаживаое 
дпмаћинстава 
(ппрпдица избеглица) 
крпз дпхпдпвне 
активнпсти: 

2.000.000,00  / 

  1. Прпфесипнална 
мптпрна тестера 
 

783.333,00 765.830,00 / 

  2. Нпщени  
Атпмизер 
 

110.000,00 109.000,00 / 

 3. Ппрема за 
навпдоаваое 
 

83.333,00 73.900,00 / 

 4. Прирушни алат 
 

112.500,00 99.660,00 / 

 5. Индустријски 
ибердек 

250.000,00 249.000,00 / 

 6. Прасад и 
кпнцентрат 

136.363,00 135.920,00 / 

 7. Кпке нпсиље и 
кпнцентрат 

109.090,90 108.862,00 / 

8. Краве 
 

360.000,00 3х140.000 
(са ПДВ-пм) 

/ 

9. Кпщнице 104.166,00 120.000,00 / 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

Екпнпмскп 
пснаживаое 
дпмаћинстава 
(ппрпдица избеглица) 
крпз дпделу ппмпћи у 
грађевинскпм 
материјалу 

1.100.000,00   Ппступак је пбустављен. Ппнуде: једна 
неприхватљива и друга непдгпварајућа. 

6. Екпнпмскп 
пснаживаое 
дпмаћинстава 
(ппрпдица избеглица) 
крпз дпделу ппмпћи у 
грађевинскпм 
материјалу 
 

1.100.000,00 1.028.355,57 / 

7. Трактпр 850.000,00 / Ппступак је пбустављен затп щтп нису 
испуоени услпви за дпделу угпвпра. 
(Ппнуђаш је ппнудип изнпс кпји је већи пд 
прецеоене вреднпсти за пву јавну набавку 
превиђену планпм.) 



8. Агрегат за струју 
 

1.000.000,00 883.694,00 / 

9. Материјал- 
сијалице (2) 

320.000,00 177.540,00 / 

 
РАДОВИ: 

Редни 
брпј 

Предмет ЈН Прпцеоена 
вреднпст 

Угпвпрена 
вреднпст 

Одступаоа пд Плана набавки 

1. Ппправка планинарскпг 
дпма на Бабинпм Зубу 
 

833.333,00 / Ппступак је пбустављен затп щтп нису 
испуоени услпви за дпделу угпвпра. 

2. Уређеое земљищта 
кпмасацијпм (II), 
инвестиципни радпви у 
кпмасаципнпм ппдрушју 
за деп КП Влащкп Ппље, 
ппщтина Коажевац 

9.376.437,00 7.407.601,00 Плаћаое ће бити изврщенп накпн 
заврщетка радпва. 

 
УСЛУГЕ: 

Редни 
брпј 

Предмет ЈН Прпцеоена 
вреднпст 

Угпвпрена 
вреднпст 

Одступаоа пд Плана набавки 

1. Репрезентација- 
услуге хптела и 
рестпрана : 

1.200.000,00 
 
 

 
 
 

/ 

   1.Услуга рестпрана 
са рпщтиљем 

200.000,00 902,26 
 

   2.Ппсни пбрпк 200.000,00 710,00 

   3. Услуга рестпрана 
са пешеоем 

200.000,00 1.783,34 
 

   4.Услуга рестпрана 
са куваним јелпм 

200.000,00 641,67 

   5.Услуга рестпрана 
са италијанскпм 
кухиопм 

200.000,00 2.175,00 

  6. Услуга смещтаја 200.000,00 2.083,33 
 

2. Услуге псигураоа: 1.100.000,00  
 

/ 

   1. Псигураое зграда 
и ппреме 

400.000,00 193.876,00 (без 
ппреза) 
 (203.570,00 
са ппрезпм) 
 

   2. Псигураое 
впзила пд 
аутппдгпвпрнпсти 

300.000,00 137.614,51 
(без ппреза) 
 (144.495,24 
са ппрезпм) 



   3. Псигураое 
заппслених пд 
ппследица несрећнпг 
слушаја 

200.000,00 35.956,00 
(0% ппреза) 

   4.Дпбрпвпљнп 
здравственп 
псигураое 
заппслених 

200.000,00 53.358,00 
(0% ппреза) 

3. Услуге кпмуникација- 
мпбилна телефпнија 

866.666,00  Ппступак није спрпведен јер је у тпку 
2014. гпдине дпщлп дп великих 
временских неппгпда и прпглащеоа 
ванредне ситуације. 

4. Услуге зппхигијенске 
службе 

500.000,00  Ппступак је пбустављен. Ппнуда  је 
неприхватљива, ппнуђена цена је већа 
пд прпцеоене вреднпсти јавне набавке. 

5. Услуге зппхигијенске 
службе 
 

500.000,00 450.000,00  

6. Услуга инфпрмисаоа 
путем щтампаних 
медија 

960.000,00  / 

   1. Услуга 
инфпрмисаоа путем 
щтампаних медија п 
регипналним темама 

360.000,00 360.000,00 

   2. Услуга 
инфпрмисаоа путем 
щтампаних медија п 
лпкалним темама 
 

600.000,00 
 

600.000,00 
 

7. Услуге мртвпзпрства 833.333,00 
 
 

 / 

    
1.Услуга 
мртвпзпрства на 
теритприји прве 
месне заједнице и 
пкплних села 

 
347.222,00 

  
 20.000,00 
 



   2.Услуга 
мртвпзпрства на 
теритприји друге и 
треће месне 
заједнице и пкплних 
села 

347.222,00 20.000,00 

   3. Услуга 
мртвпзпрства у 
Минићеву и Кални и 
селима кпја 
гравитирају пвим 
селима 

138.888,00 8.000,00 

8. Превпз ушеника 
пснпвних щкпла на 
теритприји ппщтине 
Коажевац 

11.666.666,00  Ппступак је пбрисан, престала је пптреба 
за пвпм набавкпм, јер је  Изменпм плана 
дпдата ЈН  Градски и приградсаки 
превпз. 

9. Ппмпћ у кући за 
старе и пспбе са 
инвалидитетпм 
 

2.404.000,00  Ппступак није спрпведен јер је у тпку 
2014. гпдине дпщлп дп великих 
временских неппгпда и прпглащеоа 
ванредне ситуације. 

10. Пдржаваое јавне 
расвете 

1.666.666,00 889.800,00 / 

11. Услуга пбављаоа     
административнп-
технишких ппслпва и 
превпза службених 
лица 
 

1.583.333,00  Ппступак је пбустављен затп щтп нису 
испуоени разлпзи фпрмалне прирпде. 
 
Набавка је Изменпм Плана набавки брпј 
404-50/2014-02 кпја је усвпјена дана 
09.05.2014. гпдине избрисана из Плана 
на пснпву указа управнпг инспектпра из 
кпга је прпизащла непхпднпст брисаоа 
пве набавке. 

12. Накнаде из бучета- 
нарпдна кухиоа 
 
 

3.416.666,00 112,50 / 

13. Услуга:  Ппмпћ у кући 
за децу са сметоама 
у развпју  
 

2.073.000,00  Ппступак није спрпведен. 

14. Услуга: Предах за 
децу са сметоама у 
развпју 
 

1.497.600,00  Ппступак није спрпведен. 

15. Градски и приградски 
превпз путника на 
теритприји ппщтине 
Коажевац 
 

50.605.155,00  Ппступак у тпку- застаје се са ппступкпм 
збпг ппднетпг захтева за защтиту права 
Кпмисији за защтиту права ппнуђаша 



16. Специјализпвене 
услуге- пдржаваое 
јавне расвете (2) 

320.000,00 196.000,00 / 

 
 
Табела спрпведених јавних набавки у 2014. гпдини шији је нарушилац: 
ППШТИНСКА УПРАВА КОАЖЕВАЦ, МБР 07317492, ПИБ 100630401 
 
ДОБРА: 

Редни 
брпј 

Предмет ЈН Прпцеоена 
вреднпст 

Угпвпрена 
вреднпст 

Одступаоа пд Плана набавки 

1. Канцеларијски 
материјал 

1.000.000,00  / 

 1. Канцеларијски 
материјал 

625.000,00 417.927,00 
 

 2. Пуоеое и 
сервисираое  тпнера 
 

375.000,00 215.990,00 

2. Лпж уље 3.500.000,00 3.102.260,00 / 

3. Спфтвер  
Е- писарница 

500.000,00 250.000,00 / 

4. Рашунарска ппрема 500.000,00 497.520,00 / 

5. Мащине и ппрема- 
уградна ппрема 

666.666,00  Ппступак није спрпведен јер је у тпку 2014. 
гпдине дпщлп дп великих временских 
неппгпда и прпглащеоа ванредне ситуације. 

 
РАДОВИ: 

Редни 
брпј 

Предмет ЈН Прпцеоена 
вреднпст 

Угпвпрена 
вреднпст 

Одступаоа пд Плана набавки 

1. Грађевинскп-занатски 
радпви на згради 
ппщтине 

1.666.666,00  Ппступак није спрпведен јер је у тпку 2014. 
гпдине дпщлп дп великих временских 
неппгпда и прпглащеоа ванредне ситуације. 

 
             Укупна планирана средства за реализацију јавних набавки у 2014. гпдини изнпсила је 78.126.259 
динара (без ПДВ-а) а укупна вреднпст закљушених угпвпра изнпси 28.378.175 динара (без ПДВ-а). 
            Сви закљушени угпвпри су реализпвани псим гпвпра за Уређеое земљищта кпмасацијпм (II), 
инвестиципни радпви у кпмасаципнпм ппдрушју за деп КП Влащкп Ппље, ппщтина Коажевац, шија је 
реализација у тпку  и плаћаое ће бити изврщенп накпн заврщетка радпва. 
             Нису спрпведени ппступци за услуге кпмуникација- мпбилна телефпнија, за услуге  Ппмпћ у кући  за 
старе и пспбе са инвалидитетпм, за дпбра- Мащине и ппрема- уградна ппрема кап и радпва-грађевински 
радпви на згради ппщтине  јер је у тпку 2014. гпдине дпщлп дп великих временских неппгпда и прпглащеоа 
ванредне ситуације. 
            Ппступак набавке Превпз ушеника пснпвних щкпла на теритприји ппщтине Коажевац је пбрисан из 
разлпга щтп је престала пптреба за пвпм набавкпм кап ппјединашнпм јер је изменпм плана пва набавка 
дпдата- пбједиоена у набавци Градски и приградски превпз путника на теритприји ппщтине Коажевац.              
             Ппступци следећих набавки и тп: услуга Ппмпћ у кући за децу са метоама у развпју и Предах за децу 
са сметоама у развпју нису спрпведене из разлпга ступаоа на снагу пдредби п забрани заппщљаваоа. 



             Набавка електришне енергије за пптребе јавне расвете и пптребе Ппщтинске управе није реализпвана 
јер је дпбављаш тражип дпдатне услпве за исппруку ел. Енергије кпји нису били предвиђени кпнкурснпм 
дпкументацијпм. 
            Набавка трактпра није реализпвана и ппступак је пбустављен јер нису били испуоени услпви за 
дпделу угпвпра- јавип се ппнуђаш кпји је ппнуди п већи изнпс пд изнпса прпцеоене вреднпсти за пву јавну 
набавку предвиђену планпм. 
           Набавка -Ппправка планинарскпг дпма је пбустављена јер нису били испуоени услпви за дпделу 
угпвпра. 
          Услуга  пбављаоа  адмиснитративнп- технишких ппслпва и превпза службених лицаи тај ппступак је 
пбустављен јер нису били испуоени разлпзи фпрмалне прирпде те је Изменпм Плана набавки иста 
избрисана а на пснпву указа управнпг инспектпра из кпга је прпизищша неппхпднпст брисаоа истпг. 
           Ппступак набавке Градски и приградски превпз путника на теритприји ппщтине Коажевац –је у тпку а  
са истим се засталп  збпг ппднетпг захтева за защтиту права Кпмисији за защтиту права ппнуђаша. 
 


