
     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 и 404-26/2017-03 од дана 20.03.2017. године (у даљем тексту: План), мења се и допуњује.   

  II 
       У Плану, јавна набавка на редном броју 18- ''Израда техничке документације- ПГД и ПЗИ за уређење корита Белог Тимока 

у Књажевцу'', брише се. 
III 

 
      У Плану, после јавне набавке на редном броју 31- ''Помоћ у кући'', ДОДАЈУ СЕ нове јавне набавке, које гласе: 
 

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 

 

32. Извођење 
радова на 
дистрибутивној 
водоводној 
мрежи и 
фекалној 
канализацији 
на Јабучком 
равништу   

33.333.333 40.000.000 ОП Мај 2017.  Јул 2017.  Новембар 

2017. 

    512000  

ОРН: 45231300 
радови на 
изградњи 
цевовода за воду 
и канализацију 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци радова- извођење радова на 

дистрибутивној водоводној мрежи и фекалној канализацији на Јабучком Равништу. Средства за ову јавну 
набавку опредељена су у буџету општине Књажевац за 2017. годину и Финансијском плану Општинске 

управе Књажевац у оквиру Програма 2- Комунална делатност. Средства за реализацију ове јавне набавке 
пренета су општини Књажевац од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а у циљу 

стварања предуслова за даљи развој туристичког центра ''Стара Планина'' на Јабучком Равништу. 

 
 

 



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 
зграде 
Књажевачке 
гимназије   

11.419.606 12.595.660 ОП Мај 2017.  Јул 2017.  Новембар 

2017. 

    512000  

ОРН: 
45421000- 
столарски 
радови и 
уградња 
столарије, 
31600000- 
електрична 
опрема и 
апарати 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци радова- унапређење енергетске 

ефикасности зграде Књажевачке гимназије. Учешће Министарства рударства и енергетике у овој јавној 
набавци је 7.995.650,00 динара, док је учешће Општине Књажевац 4.600.000,00 динара. Процењена вредност 

добијена је тако што су сабрана средства која представљају учешће Министарства (2.046.886,40 динара без 
ПДВ-а из Буџетског фонда РС за унапређење енергетске ефикасности и средства од 5.539.386,32 динара на 

која се не плаћа ПДВ из Глобалног фонда за животну средину, којим располаже УНДП) и учешће општине, од 

3.833.333 динара без ПДВ-а. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету општине Књажевац за 
2017. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац у оквиру Програма 17- Енергетска 

ефикасност и обновљиви извори енергије. У оквиру ових радова, предвиђена је замена дрвене столарије, 
термоизолација тавана, уградња циркулационе пумпе, замена радијаторских вентила и уградња калориметра., 

све у циљу постизања уштеде топлотне енергије и уштеде енергената за загревање зграде. 

 

IV 
        У Плану, јавна набавка на радном броју 30, МЕЊА СЕ и 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. Изградња 
језера ''Језава''- 
прва фаза 
(припр. радови) 

833.333,33 1.000.000,00      ЈНМВ Август 2017. Септембар 

2017.  

Децембар 

2017. 

      511200  

ОРН: 45247000 Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци радова- изградња језера 
''Језава''- ископ и стабилизација косина, прва фаза. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету 

општине Књажевац за 2017. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац у оквиру  Програма 

1- Урбанизам и просторно планирање.'' 



 

V 

 
       Овај План ступа на снагу даном давања сагласности од стране Општинског већа општине Књажевац. 
 

VI 
 

       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 _________________ 

       Сагласна: дипл. економиста Драгана Маринковић ___________________ 
 

       Број: 404-39/2017-03 
       Дана: 09.05.2017. године 

                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                                                                           Дипл. правник Емилија Тасић                                                               


