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ВЛАСОТИНЦЕ 
 

На основу чл. 46. ст.1 Закона о локалној самоуправи (?Сл. гласник РС?, бр. 129/07), 
чл. 88. ст.4.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19), члана 70. ст. 1. тач.11. 
Статута  општине Власотинце („Сл. гласник града  Лесковца“, бр.6/19) члана 3. став 1. 
тач.11. члана 24. и члана 26. Одлуке о Општинском већу општине Власотинце („Сл. гласник 
града Лесковца“, број 12/19) Члана 7 ст.4. Правилника  о 
уређењу поступка  јавне  набавке  директних   корисника  буџета Општине Власотинце 01 
бр.404-7/2020 и на основу Предлога Начелника општинске управе за трећу измену и допуну 
(усклађивање) Плана набавки општинске управе општине Власотинце за 2020 годину 
01бр.404-7-2/2020 од 28.09.2020. године, Општинско веће Општине Власотинце,  на  својој 
4. седници  одржаној 29.09.2020. године, доноси 
 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА  ЗА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ (УСКЛАЂИВАЊЕ)  ПЛАНА  

НАБАВКИ  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ  ЗА  2020. ГОДИНУ 
 

У  Плану  набавки  Општинске  управе  општине Власотинце  за  2020.  годину 01 број 
404-7/2020 од 04.02.2020.године, врше се следеће измене и допуне: 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
 У  делу „РАДОВИ“,  врше  се  следеће  допуне  и  измене: 
 

1. Функција 451,класификација 5112,позиција 70/1,–изградња улица у 
Власотинцу: 

Ул. Војводе Мишића, 
Ул. Авноја, 
Ул. Радничка- крак улице, 
Ул. Мије Миленковића-крак улице. 
Ул. Десанке Максимовић, 
ул. МЗ Стајковце 

Вредност у износу од 8.045.270,00 динара без ПДВ-а и 9.654.324,00 динара са ПДВ-ом. 
 

2. Функција 520,  класификација 5113, позиција 74/1, – зацевљење атмосферске 
канализације у М.З. Стајковце. 

Вредност у износу од 4.828.320,00 динара без ПДВ-а и 5.793.984,00 динара са ПДВ-ом. 
 

3. Функција 820,  класификација 5112, позиција 105/1, - реконструкција Дома 
културе Батуловце. 

Вредност у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а и 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

4. Функција 820, класификација 5112, позиција 105/2, - реконструкција Дома 
културе Конопница. 

Вредност у износу од 1.835.225,00 динара без ПДВ-а и 2.202.270,00 динара са ПДВ- ом. 
 

5. Функција 820, класификација 5112, позиција 53/1, - реконструкција дворишта 
општине Власотинце. 
 



 
 
 
 

Вредност у износу од 3.000.000,00динара без ПДВ-а и 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

6. Функција 451, класификација 425, позиција 65/0, -летње одржавање локалних 
путева на територији општине Власотинце. 

Вредност у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а и 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

7. Функција 451, класификација 425, позиција 65/0, - зимско одржавање локалних 
путева на територији општине Власотинце. 

Вредност у износу од 4.166.666,67 динара без ПДВ-а и 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 
 У  делу „УСЛУГА“,  врше  се  следеће  допуне  и  измене: 
 

1. Функција 620, класификација 5114, позиција 80/0, - пројектно планирање. 
Вредност у износу од 3.916.666,67 динара без ПДВ-а и 4.700.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 
Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама: 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
У делу „ДОБРА“ врше се следеће допуне и измене: 
 

1. Функција 111, класификација 5122, позиција 21/1, - набавка рачунарске 
опреме. 

    Вредност у износу од 416.666,66 динара без ПДВ-а и 500.000,00 динара са ПДВ-
ом. 
2. Функција 111, класификација 5122, позиција 21/1, - набавка канцеларијке 

опреме. 
    Вредност у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а и 300.000,00 динара са ПДВ-
ом. 
        

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

 У  делу „РАДОВИ“,  врше  се  следеће  допуне  и  измене: 
 

                    1.  Функција 820, класификација 5113, позиција 53/2,-реконструкција котларнице 
у згради општине Власотинце. 
Вредност у износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

3. Функција 640, класификација 425, позиција 86/0, - одржавање НН мреже. 
Вредност у износу од 1.000.000,00 динатра без ПДВ-а и 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

4. Функција 360, класификација 4250, позиција 51/0,-текуће одржавање 
Ватрогасног дома. 

Вредност у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а и 600.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

5. Функција 360, класификација 511, позиција 60/0, - постављање и одржавање 
лежећих полицајаца. 

Вредност у износу од 833.333,33 динара без ПДВ-а и 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 
 У  делу „УСЛУГА“,  врше  се  следеће  допуне  и  измене: 
 

1. Функција 130, класификација 421, позиција 45/0, - набавка огрева. 
Вредност у износу 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 
                  2.Функција 130, класификација 4232, позиција 47/0, - ажурирање базе података. 
Вредност у износу од 416.666,66 динара без ПДВ-а и 500.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 
 



 
 
 
 
                    3.Функција 130, класификација 4231,позиција 47/0,- обезбеђење зграде општине 
Власотинце. 
Вредност у износу од 833.333,33 динара без ПДВ-а и 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Законом о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'', бр.91/19) је у чл.88. став 4. прописано 
да изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у погледу повећања 
процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне набавке, 
односно планирање нове јавне набавке. 
 

Измена плана  јавних  набавки  за  2020. годину  Општинске управе општине 
Власотинце, врши се у складу са новим Законом о јавним  набавкама  („Сл. гласник РС“, 
бр. 91/19) и средствима планираним Одлуком о измени и допуни буџета општине 
Власотинце од 21.09.2020.године ради усклађивања са ребалансом буџета за 2020.годину. 
 

Начелник  Општинске  управе  општине  Власотинце  је  дана 28.09.2020.  год. 
Општинском  већу  општине Власотинце доставио  Предлог  за  трећу измену и допуну 
(усклађивање) Плана набавки општинске управе општине Власотинце за 2020 годину 
01бр.404-7-2/2020. 
 

Разматрајући  предлог  Начелника,  Општинско  веће  општине  Власотинце  је 
утврдило  да  је  исти  основан  и  оправдан па је на основу чл. 46. ст.1 Закона о локалној 
самоуправи (?Сл. гласник РС?, бр. 129/07), чл. 88. ст.4.  Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 91/19), члана 70. ст. 1. тач.11. Статута  општине Власотинце („Сл. гласник 
града  Лесковца“, бр.6/19) члана 3. став 1. тач.11. члана 24. и члана 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, број 12/19) Члана 7 
ст.4. Правилника  о 
уређењу поступка  јавне  набавке  директних   корисника  буџета Општине Власотинце 01 
бр.404-7/2020, једногласно од укупног броја присутних чланова Општинско 
већа  донета  одлука  као  у  диспозитиву. 

 
 
 
 

 
 

 
                          ПРЕДСЕДНИК  

                 ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА   
                                                                                             Братислав Петровић 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


