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

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

спровођење поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама 

(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 28/2020), члана 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  17.09.2021. године донело 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ СЕДМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 

2021. ГОДИНУ  

 

 

I 

 

У Плану јавних набавки за 2021. годину („Службени лист општине Пландиште", 

бр. 3/2021, 7/2021, 8/2021, 16/2021, 22/2021 и 23/2021),  ДОДАЈЕ  се  нова јавна набавка 

под редним бројем: 

- 0028 „Изгрдања трим стазе и платоа за теретане на отвореном“  у износу од 

„15.000.000“ динара без ПДВ-а, за коју ће се спровести отворени поступак. 

 

II 

 

            У Плану јавних набавки за 2021. годину („Службени лист Општине Пландиште", 

бр. 3/2021, 7/2021, 8/2021,16/2021, 22/2021 и 23/2021), МЕЊА СЕ укупна вредност 

Плана јавних набавки и износ од „146.254.956“ замењује се износом од „161.254.956“ 

динара без ПДВ-а.  

 

III 

 

       Закључак о усвајању Седме измене и допуне плана јавних набавки за 2021. 

годину објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-273/2021-III 

Дана: 17.09.2021. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                    Јован Репац, мастер економиста с.р. 

 

 

 



2 

 

 

 

 

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 дужан да донесе годишњи План јавних набавки. 

 

 

У Плану јавних набавки за 2021. годину („Службени лист општине Пландиште", 

бр. 3/2021, 7/2021, 8/2021, 16/2021, 22/2021 и 23/2021),  ДОДАЈЕ  се  нова јавна набавка 

под редним бројем: 

- 0028 „Изгрдања трим стазе и платоа за теретане на отвореном“  у износу од 

„15.000.000“ динара без ПДВ-а, за коју ће се спровести отворени поступак. 

Разлог измене је потписавање уговора о суфинансирању пројекта између 

Министарства заштите животне средине и општине Пландиште, где 

Министарство обезбеђује 12.000.000 динара а општина 6.000.000 динара за 

реализацију пројекта. 

                            

          Сходно горе наведеним допунама и изменама у  Плану јавних набавки за 2021. 

годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 3/2021, 7/2021, 8/2021, 16/2021, 

22/2021 и 23/2021), МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од 

„146.254.956“ замењује се износом од „161.254.956“ динара без ПДВ-а.  

 

 

Обрађивач: 

                            НАЧЕЛНИК  

Одељења за финансије и буџет и локалну пореску администрацију 

                    Бранка Пантић, мастер економиста с.р. 

 

 

                                                                               

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Александра Одавић Мак, дипл. правник с.р. 

      

 


