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Немањина 24 

  

  На основу члана  88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 91/19) и члана 23. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" број 79/05, 

101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и  47/18 и), Министар просвете, науке и 

технолошког развоја доноси 

 

О Д Л У К У 

о доношењу Плана јавних набавки 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину 

 

  1. Доноси се План јавних набавки Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за 2021. годину. 

  2. Саставни део ове Одлуке је табеларни приказ Плана јавних набавки за 

2021. годину. 

  3. План јавних набавки Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја за 2021. годину објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Министарства у року од десет дана од дана доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19) чланом 88. 

прописује дужност наручиоца да донесе годишњи план јавних набавки. 

  

  Ставом 3. истог члана, прописана је обавеза да план јавних набавки и све 

његове касније измене или допуне наручилац објављује на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења.  

  

  



 

 

  План јавних набавки Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

за 2021. годину сачињен је на основу исказаних потреба за набавком добара, услуга 

или радова од стране свих организационих јединица у Министарству, а реализоваће 

се у оквиру средстава обебеђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. 

(„Службени гласник РС" број 84/2019) за раздео 26 – Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја годину и расподеле по главама, програмима, програмским 

активностима и пројектима извршене Финансијским планом Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја број 401-00-441/2020-08. 

  

 На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

  МИНИСТАР 

Бранко Ружић с.р. 

  
 

  
 

  

 

 

  

 

 

 


