
                             

   R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
       Vukovarsko-srijemska županija 

    OPĆINA BOŠNJACI 
            OPĆINSKI  NAČELNIK 
 

KLASA: 406-01/20-01/05 
URBROJ: 2212/03-01-20-1 
Bošnjaci, 01. listopada 2020. godine 

 

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) i 

Vukovarsko- srijemske županije 06/13 i 1/18, 3/20), Op

 

IV. I

U  III. Izmjenama i dopunama Plana nabave Opć

tablici koja je prilog  IV. Izmjenama i dopunama Plan

1,2,3,7,8,9,12,18,21,23,24,31,32,38,42,43,50,56,63,64,70,75,84,87,89,93

nabave Općine Bošnjaci za 2020. godinu. 

 

 Nadalje , iza dosadašnjeg rednog broja 94. dodaje se 

IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Bošnjaci za 20

 

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2020 god

Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

 

 

lanka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) i članka 47. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' 

srijemske županije 06/13 i 1/18, 3/20), Općinski načelnik donosi, 

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Bošnjaci za  2020. godinu
 

I. 

nabave Općine Bošnjaci za 2020. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

Plana nabave Općine Bošnjaci za 2020. godinu,  mijenja se iznos pod rednim brojem 

1,2,3,7,8,9,12,18,21,23,24,31,32,38,42,43,50,56,63,64,70,75,84,87,89,93, kako je navedeno u tablici koja se nalazi u prilogu ovih IV. izmjena i dopuna Plana 

. dodaje se nova stavka pod rednim brojem 95 i 96,. kako je navedeno u Tablici koja se nalazi u prilogu ovih 

za 2020. godinu. 

II. 

godinu nalaze se u Tablici  koja je sastavni dio ovoga dokumenta, a izrađ

kog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. 

ćine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' 

. godinu 

srijemske županije, br. 10/20), u 

mijenja se iznos pod rednim brojem 

, kako je navedeno u tablici koja se nalazi u prilogu ovih IV. izmjena i dopuna Plana 

. kako je navedeno u Tablici koja se nalazi u prilogu ovih 

inu nalaze se u Tablici  koja je sastavni dio ovoga dokumenta, a izrađena je na predlošku plana nabave 



 

 

 

III. 

Ove IV. izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske, te na službenoj stranici Općine Bošnjaci,  i  u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.     
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                      Andrija Juzbašić 

 

Privitak: 

1. Tablica - IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu - u excel obliku   

 

 
 

 

 

 

 


