
     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 2016. ГОДИНУ 
 
I 

 
      Годишњи план јавних набавки Општинске управе Књажевац за 2016. годину, број 404-16/2016-03 од дана 19.02.2016. године и 404-47/2016-03 од 
дана 14.07.2016. године (у даљем тексту: План), допуњује се.   

II 

 

      У Плану, после јавне набавке на редном броју 17- ''Изградња објекта предшколске установе'', додаје нова јавна набавка, која гласи: 

 
 

Р.бр. услуга Процењена 
вредност  
(без ПДВ-а) 

Вредност 
набавке (са 
ПДВ-ом) 

Врста 
поступка 

Оквирни 
датум 
покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 
закључења 
уговора 

Рок 
трајања 
уговора 

Позиција   

18. Линијски 
(градски и 
приградски) 
превоз путника 
на територији 
општине 
Књажевац   

28.181.818 
динара 

31.000.000 
динара 

Отворени 
поступак ради 
закључивања 

оквирног 
споразума 

Децембар 
2016.  

Јануар 2017.  Јануар 2017. 
– јануар 
2018. 

   423911  

ОРН: 85312100 
дневне услуге у 
заједнице 

С обзиром да уговор о линијском (градском и приградском) превозу путника на територији општине Књажевац истиче дана 
31.12.2016. године, потребно је покренути поступак јавне набавке наведене комуналне услуге у 2017. години. С обзиром 
да се поступак покреће за 2017. годину, а да на дан доношења овог Плана није донета Одлука о буџету општине 
Књажевац за 2017. годину, поступак се покреће 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 30.1.2016. године. 
 

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: 404-69/2016-03                                                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
       Дана: 06.12.2016. године                                                                                                                                      Дипл. правник Емилија Тасић                                                                


