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  На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

91/2019), и члана 7. Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, 

спровођење поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама 

члана („Службени лист општине Пландиште“, бр. 28/2020), 63. Статута општине 

Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 53.  

Пословника Општинског већа општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, бр. 40/2019), Општинско веће општине Пландиште је на седници 

одржаној дана      .01.2021. године донело 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАНА 

НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

          1.   УСВАЈА СЕ  План јавних набавки за 2021. годину број 4-3/2021-III и План 

набавки за 2021. годину на које се не примењује Закон о јавним набавкама број 4-

4/2021-III. 

 

                2.  Закључак и План јавних набавки за 2021. годину објавиће се у „Службеном 

листу општине Пландиште“. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-5/2021-III 

Дана:     .01.2021. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                    Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

           Чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019) 

прописује се да наручилац може да покрене поступак јавнe набавкe ако је набавка 

предвиђена у годишњем плану јавних набавки. 

          

           Предлаже се План јавних набавки за 2021. годину који се састоји од укупно  22 

јавне набавке  добара, услуга и радова у укупном износу од 94.095.000,00 динара. 

Добра сачињава 1 јавна набавка у износу од 13.500.000,00 динара, услуге 14 јавних 

набавки у износу од 53.250.000,00 динара и 7 јавних набавки радова у износу од 

27.345.000,00 динара.  

 

            У Плану јавних набавки за 2021. годину спроводиће се отворени поступак за све 

22 јавне набавке распоређене по кварталима извршења. 

 

             Чланом 27.  Закона о јавним набавкама за набавке добара и услуга чија 

процењена вредност мања од 1.000.000 динара и набавке радова чија је процењена 

вредност мања од 3.000.000 динара, прописано је да наручиоци НИСУ У ОБАВЕЗИ да 

примењују одредбе Закона о јавним набавкама. Ипак, чланом 27. став 2. Закона о 

јавним набавкама прописано је да наручиоци, када спроводе ове набавке, примењују 

начела Закона о јавним набавкама на начин који је примерен околностима конретне 

набавке. 

 

              Такође се предлаже План јавних набавки за 2021. годину на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама, који се састоји од укупно 70 набавки  у укупном 

износу од 65.890.000,00 динара од тога набавки добара 22 што износи 14.660.000,00 

динара, 33 набавки услуга што износи 24.780.000,00 динара  и 15 набавки радова што 

износи 26.450.000,00 динара. 

 

 

 

Обрађивачи: 

Бранка Пантић, дипл. ецц 

Раде Сурла, дипломирани правник 

 

 

 

                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                          Александра Одавић-Мак, дипл. правник с.р. 

 

 

 

 

 


