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На основу члана 88.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“  бр. 91/2019), и члана 18. и 19. Правилника о ближем уређивању 
поступка јавне набавке Општинске управе општине Мало Црниће 
(''Службени гласник општине Мало Црниће'', бр. 2/2021),  

начелник Општинске управе општине Мало Црниће, д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У 

О ОСМОЈ ИЗМЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 ДОНОСИ СЕ осма измена Плана јавних набавки Општинске управе 
општине Мало Црниће за 2021. годину. 
 У План јавних набавки за 2021. годину мењају се назив предмета 
јавне набавке, процењена вредност и додаје се нова јавна набавка, тако да 
измена гласи: 
0020 – 10 kV подземни водови за измештање постојећег 10 kV надземног 
вода ''Мало Црниће-Салаковац'', од LTS ''Мало Црниће, у зони изградње 
Дечјег вртића у Малом Црнићу, кп.бр. 36, 40,к 42, 753 и 1722 све Ко Мало 
Црниће; процењена вредност: 3.540.000,00 динара; оквирно време 
покретања набавке: 3 квартал,  
0038 – Набавка табли са називима улица, тргова и засеока и таблица 
кућних бројева у општини Мало Црниће; процењена вредност: 4.371.250,00 
динара; врста поступка – отворени поступак; оквирно време покретања 
набавке: 3 квартал; ЦПВ: 34992300 – уличне ознаке.   
 Осма измена Плана јавних набавки Општинске управе општине Мало 
Црниће за 2021. годину је саставни део ове одлуке. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 88. Закона о јавним набавкама предвиђена је обавеза 
наручиоца да донесе план набавки за текућу годину. Изменом и допуном 
плана јавних набавки сматра се планирање нове јавне набавке, измена 
предмета јавне набавке и повећање процењене вредности јавне набавке за 
више од 10%.   

Чланом 19. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке 
Општинске управе општине Мало Црниће (''Службени гласник општине 
Мало Црниће'', бр. 2/2021) прописано је да се измене и допуне плана јавних 
набавки доносе у поступку који је прописан за доношење плана јавних 
набавки, када су испуњени услови предвиђени Законом. Одредбама 
Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана 



јавних набавки на Порталу јавних набавки ближе је уређена форма плана 
јавних набавки и начин објављивања плана јавних набавки на Порталу 
јавних набавки.  

 План јавних набавки објавиће се на Порталу јавних набавки и на 
интрнет страници наручиоца у року од 10 дана од дана доношења.  

На основу свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву ове 
одлуке.                                                                     
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