
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК 

Андрићград б.б., тел/факс: 058/620-226 и 620-602, е-mail: nacvgd@teol.net 

 

Број: 02-404-188/19 

Датум: 15.01.2020. године 

 

 

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 17. став (1) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и чланом 4. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), начелник општине, д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

  О ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 ЗА БУЏЕТСКУ 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 
 Доноси се Годишњи план јавних набавки за буџетску/календарску 2020. 

годину. 
 

Члан 2. 
 План јавних набавки за 2020. годину саставни је дио ове Одлуке.  
 План 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. 
  

Члан 3. 
 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 званичној интернет страници  Општине Вишеград у року од 60 дана 
од дана усвајања буџета Општине Вишеград 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 званичној интернет 
страници Општине Вишеград. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Члан 4. 
Непосредни руководиоци организационих јединица општинске управе су 

одговорни за благовремено реализовање Плана јавних набавки за 2020. годину из 
дјелокруга рада организационе јединице. 

 

 

 Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

 

 

 

     Обрађивач:                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

____________________                                   _________________________________ 

 Радмило Михајловић                                            Младен Ђуревић, инж. геодезије 

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ:  

- Шефу Кабинета начелника општине 

- Секретару Скупштине општине 

- Начелнику Одјељења за локални развој, привреду и друштвене дјелатности 

- Начелнику Одјељења за општу управу 

- Начелнику Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

- Начелнику Одјељења за финансије 

- Начелнику Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију 

- а/а 

 

 


