Република Српска
Општина Ново Горажде
Начелник

Republic of Srpska
Municipality of Novo Goražde
Мayor

Број:02/1-404-1/2020
Датум: 06.02.2020.год.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ број: 39/14) и члана 56. и 65. Статута општине Ново Горажде („Службени
гласник општине Ново Горажде“, број: 03/15 и 03/17), Начелник општине Ново
Горажде д о н о с и:
ОДЛУКУ
о доношењу плана јавних набавки за 2020. годину
I
Доноси се план јавних набавки општине Ново Горажде за буџетску - календарску
2020-у годину.
II
Саставни дио ове Одлуке је план јавних набавки за 2020. годину.
План јавних набавки обухвата набавку роба, услуга и радова, те садржи податке о
предмету набавке, јединственом рјечнику јавне набавке, процијењеној вриједности
набавке, врсти поступка јавне набавке, оквирним периодима за покретање поступка
набавке, оквирним периодима закључења уговора, склапању уговора или оквирног
споразума, планираном трајању уговора или оквирног споразума и извору
финансирања. План јавних набавки се током буџетске године може измијенити или
допунити.
III
План јавних набавки за 2020. годину, односно набавке чија је вриједност већа од
50.000,00 КМ - за робе и услуге, односно 80.000,00 КМ - за радове, се објављују на вебстраници општине Ново Горажде у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине
Ново Горажде за 2020. годину. План јавних набавки се током буџетске године може
измијенити или допунити, уколико се појаве нове потребе или могућности набавке
роба, услуга и радова, а све измјене и допуне одмах ће бити објављене на интернетстраници.

IV
Адреса: Божидара Горажданина бр. 64; 73110 Ново Горажде
ЈИБ: 4400615760008; Жиро рачун: 562-006-00003050-72 НЛБ Развојна банка
Телефон: +387 58 430 095; Факс: + 387 58 432 100; e-mail: nacelnik@novogorazde.rs.ba
www.novogorazde.rs.ba
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Ново Горажде“ и веб страници општине Ново Горажде.
Начелник
Мила Петковић
Достављено:
-

Начелник,
Одсјек за општу управу,
Одсјек за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове,
Одсјек за финансије, привреду
и друштвене дјелатности,
За Службени гласник,
У предмет,
а/а.
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