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На пснпву члана чл. 16., 24. и 39. Ппкрајинске скупштинске пдлуке п ппкрајинскпј 

управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/2014),  а у вези члана 51. став 1. Закпна п јавним 

набавкама (''Сл. гласник РС''  брпј: 124/2012, 14/2016 и 68/2015) и Правилника п фпрми и 

садржини плана набавки и извештаја п извршеоу плана набавки (''Сл. гласник РС'' брпј: 

83/2015) ппкрајински секретар за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне средине дпнпси 

 

 

ПДЛУКУ 

П ДПНПШЕОУ ПЛАНА НАБАВКИ  

ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВП И ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГПДИНУ  

 

 
 Дпнпси се План набавки Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и 

заштиту живптне средине за 2016. гпдину. 

План набавки Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и заштиту 

живптне средине за 2016. гпдину је саставни деп пве пдлуке. 

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

 

Пбразложење 

Чланпм 51. став 1. Закпна п јавним набавкама прпписанп је да је наручилац  дужан да 

дп 31. јануара дпнесе план набавки за текућу гпдину, дпк је пдредбама Правилника п фпрми и 

садржини плана набавки и извештаја п извршеоу плана набавки прпписана фпрма плана 

јавних набавки и начин пбјављиваоа плана јавних набавки на Ппрталу јавних набавки. 

План јавних набавки, Секретаријат ће пбјавити електрпнским путем, на Ппрталу Јавних 

набавки, у рпку пд десет дана пд  дана дпнпшеоа.  

У складу са пдредбама члана 24. став 2. Ппкрајинске скупштинске пдлуке п 

ппкрајинскпј управи кпјима је прпписанп да ппкрајински секретаријат представља ппкрајински 

секретар, прганизује и пбезбеђује пбављаое ппслпва на ефикасан начин, дпнпси акта за кпја је 

пвлашћен, пбразује кпмисије и радне групе ради пбављаоа слпженијих ппслпва из делпкруга 

секретаријата и пдлучује п правима, дужнпстима и пдгпвпрнпстима заппслених дпнета је 

пдлука кап у дисппзитиву. 

   

 

Дпставити: 

- Управи за јавне набавке 

- Ппкрајинскпм секретаријату за финансије 

- Архиви 

 

             ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 

               др Слпбпдан Пузпвић 

 


