
ЦРНА ГОРА 
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ 
Број: 01-1-840/10 
Херцег-Нови, 21.12.2010.године 

 

 

 У складу са чл. 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. лист РЦГ", бр. 46/06 ),     
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ  доноси  
 
 
 

ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
за  2011.  годину 

План јавне набавке укључује и предходни распис 
 
 
 

ПРЕДМЕТ 
ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
 (кратак опис 
јавне набавке) 

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИСКАЗАНА У € 

(Процијењени буџет) 

ГОДИНА У КОЈОЈ СЕ 
ПЛАНИРА ЈАВНА НАБАВКА-
УКОЛИКО ПОСТУПАК ТРАЈЕ 

ВИШЕ ГОДИНА 

Робе              200.000                     2011 

Радови             1.178.000                     2011 

Услуге               210.000                     2011 

УКУПНО:             1.588.000                     2011 

 

 

Врста поступка јавне набавке вршиће се сходно чл.18.и19. Закона о јавним   
набавкама. 



 

О П И С    ПЛАНИРАНА      
СРЕДСТВА 

СТРУКТУРА  
(%) 

Расходи за материјал 
 
 
- издаци за материјал и робу  
- издаци за набавку и уградњу 
   трафо станице у функцији 
рециклажног центра 
- издаци за опремање дневног  
  Центра за дјецу са посебним  
   потребама  
-  издаци за формирање ТВ  
Херцег Нови                      
                                       

               200.000 
 
 

  70.000 
 
 

    50.000 
 
 

   30.000 
 

   50.000 

           12,6 

Расходи за услуге  
 
 
- издаци за ДДД јавних 
површина 
- издаци за израду планске 
документације 
- издаци за опремање Сајма 
„Трг од књиге“ 
- издаци за израду пројектне 
документације-депонија 
- издаци за израду пројектне 
документације 

                   210.000 
 
 

25.000  
 

                    100.000  
 

                      25.000         
 

                      50.000         
 

                      10.000 
 

             13,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капитални издаци 
 
 
- издаци за санацију клизишта 
Црница- Поди 
- издаци за инвестиционо 
одржавање Дјечјег вртића у 
Игалу 
- издаци за адаптацију 
дворане „Парк“ 
-  издаци за адаптацију Канли 
Куле 

1.178.000 
 
 
 

30.000 
 
 

11.000 
 

25.000 
 

10.000 

             74,2 



- издаци за пут Миштица-
Требесин 
- издаци за реконструкцију 
локалне путне мреже  
- издаци за реконструкцију 
аутобуских стајалишта 
- издаци за изградњу нове 
депоније комуналног отпада 
- издаци за реконструкцију и 
адаптацију Клуба пензионера 
- издаци за изградњу 
Споменика Палим борцима 
90-их 
- издаци за реконструкцију 
јавног VЦ-а у Херцег Новом 
- издаци за уређење 
Шеталишта 
- издаци за санацију Музеја 
„Штумбергер” 
- издаци за реконсрукцију 
улице Игало-Хотел „Плажа” 
(дионица од „Галеба” до 
„Новљанке”) 
- издаци за изградњу дјечјих 
игралишта 
- издаци за учешће у изградњи 
комуналне инфраструктуре 
- издаци за изградњу јавне 
расвјете (Зеленика и 
Луштица) 
- издаци за уређење пијаце у 
Херцег Новом 
 

100.000 
 

150.000 
 

20.000    
 

                      50.000  
 

                      50.000 
 

10.000 
 
 

22.000 
 

80.000 
 

30.000 
 

                   500.000 
 
 
 

10.000 
 

20.000 
 

35.000 
 
               

25.000 

УКУПНО :  1.588.000    

   
Херцег -Нови,21.12.2010.године 
 

Службеник за јавне набавке 
       Зорица Беговић, ср 

    
 

 


