
 

Број: 11-052-1-434/22 

Датум: 24.01.2023. године  
 
На основу члана 17. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14 и 59/22), члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 97/16 и 36/19 и 61/21) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), а у складу са средствима планираним у буџету 
Градске управе Града Зворник за 2023. годину, Замјеник градоначелника града Зворник, доноси:  
 

О Д Л У К У 
о Плану јавних набавки Градске управе Града Зворник за 2023. годину 

 
I 

Овом Одлуком усваја се План јавних набавки Градске управе Града Зворник за 2023. годину (у 
даљем тексту: „План набавки“) и исти је саставни дио ове Одлуке. Планом набавки се утврђује 
обавеза одјељења и служби Градске управе Града Зворник да у провођењу поступака јавних 
набавки прописаних Законом о јавним набавкама БиХ, поступају у складу са усвојеним Планом 
набавки.  

II 
План набавки је сачињен у складу са буџетом Градске управе Града Зворник за 2023. годину и 
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру Градске управе Зворник и њим се утврђује 
састав и обим набавки роба, услуга и радова.  

III 
План набавки садржи слиједеће податке: предмет набавке (услуге, радови и робе), назив набавке, 
шифру ЈРЈН, врсту поступка, процјењену максималну вриједност предмета јавне набавке, 
планирани почетак и вријеме трајања поступка, податак да ли се склапа уговор или оквирни 
споразум, извор финансирања, одјељење за које се врши набавка и контакт особа за предметну 
набавку.  

IV 
Осим роба, услуга и радова из члана II ове Одлуке, јавне набавке ће се проводити и у другим 
случајевима када се укаже потреба за набавком робе/извршењем услуга/извођењем радова, а чију 
набавку у складу са Законом о јавним набавкама, посебном одлуком одобри Градоначелник.  
Сходно донесеној одлуци извршиће се и измјена или допуна Плана набавки. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику Града 
Зворник“ и на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.  
 
 
                                                                                                                  ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Доставити:  
 - Службени гласник                                                                                   _________________________ 
 - Веб страница                                                                                                       Бојан Ивановић 
 - Архива 

http://www.gradzvornik.org/

