
     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 2018. ГОДИНУ 

I 
      Годишњи план јавних набавки Општинске управе Књажевац за 2018. годину, број 404-11/2018-03 од дана 29.01.2018. године, 404-

25/2018-03 од дана 13.03.2018. године и 404-27/2018-03 од дана 27.03.2018. године, број 404-31/2018-03 од дана 23.04.2018. године, број 

404-35/2018-03 од дана 26.04.2018. године и број 404-44/2018-03 од дана 25.05.2018. године (у даљем тексту: План), мења се и допуњује.   
II 

     У Плану, у набавци на редном броју 43- ''Инвестиционо одржавање објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова'', 
износ у рубрици ''процењена вредност без ПДВ-а'' од ''3.333.333'' МЕЊА СЕ износом ''4.166.000,00''; износ у рубрици '' вредност набавке 

са ПДВ-ом'' од ''4.000.000,00'' МЕЊА СЕ износом ''4.999.200,00''. 
 

      У Плану, после јавне набавке на редном броју 43, ДОДАЈЕ СЕ нова јавна набавка, које гласе: 
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44. Инвестиционо 
одржавање система за 

грејање у згради 
Општине Књажевац 

Партија 1: Набавка и 
уградња котла на 
чврсо гориво- пелет 

Партија 2: Замена дела 
постојећег система 
централног грејања 
(набавка и уградња 
радијатора, цеви и др.) 

2.083.333,00 
 

 

 
833.333,33 

 
 

 

1.250.000,00 

2.500.000,00 
 

 

 
1.000.000,00 

 
 

 

1.500.000,00 

ЈНМВ Јул 2018.  Август 2018.  Август-
септембар 

2018. 

    425  

ОРН: 45351000 - 
машински 

инсталатерски радови 

Ова јавна набавка спроводи се у циљу закључења уговора о јавној набавци радова- инвестиционо одржавање 
система за грејање у згради Општине Књажевац. Средства за ову јавну набавку опредељена су у буџету општине 
Књажевац за 2018. годину и Финансијском плану Општинске управе Књажевац за 2018. годину у оквиру Фонда за 
заштиту животне средине, програм 6: заштита животне средине, програмска активност 0401-0001 на позицији 
4251- текуће поправке и одржавања и у Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине у Општини Књажевац за 2018. годину (''Сл. лист општине Књажевац'', бр. 9/2018), 
програм 0001- управљање заштитом животне средине, на редном броју 1. 
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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: 404-53/2018-03 

       Дана: 07.06.2018. године 
                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                                                                              Дипл. правник Емилија Тасић                                                               


