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На основу члана чл. 16., 24. и 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 

управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/2014),  а у вези члана 51. Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'' број: 124/2012, 14/2016 и 68/2015), Правилника о форми и садржини плана 

набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл. гласник РС'' број: 83/2015)  и Покрајинске 

скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број 57/2017) 

покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА  

ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 Доноси се План набавки Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне 

средине за 2018. годину. 

План набавки Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за 

2018. годину је саставни део ове одлуке. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење 

Чланом 51. став 3. Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац  дужан да 

објави план набавки, док је одредбама Правилника о форми и садржини плана набавки и 

извештаја о извршењу плана набавки прописана форма плана јавних набавки и начин 

објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки. 

План јавних набавки, Секретаријат ће објавити електронским путем, на Порталу Јавних 

набавки, у року од десет дана од  дана доношења.  

У складу са одредбама члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи којима је прописано да покрајински секретаријат представља покрајински 

секретар, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која је 

овлашћен, образује комисије и радне групе ради обављања сложенијих послова из делокруга 

секретаријата и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених донета је 

одлука као у диспозитиву. 

                           
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

Владимир Галић 
  

____________________________ 
Доставити: 

- Управи за јавне набавке 

- Покрајинском секретаријату за финансије 

- Архиви 
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