На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012)
и члана 18. став 1. тачка 3. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003,
55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012 и 106/2012), а у складу с Правилником о садржини
акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”,
бр. 106/2013), доносим
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАБАВКАМА
У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о набавкама у Народној банци Србије (Г. бр. 1545 од 13. марта 2014. године), у
члану 6, после става 1. додаје се став 2, који гласи:
,,Смернице за планирање доноси гувернер или лице које он овласти.“.
Члан 2.
У члану 7, став 3. мења се и гласи:
„Носиоци централизованог планирања набавки су организациони делови који централизовано
планирају одређене набавке, а који се одређују у складу с њиховим делокругом и природом
послова који се у тим организационим деловима обављају.“.
Члан 3.
У члану 8, речи ,,свим организационим деловима“ замењују се речима „организационим
деловима“.
Члан 4.
Члан 19. мења се и гласи:
,,Члан 19.
Рокови у поступку планирања набавки могу се мењати у појединачном случају ако за то
постоје посебно оправдани разлози и ако се тиме не угрожава спровођење поступка планирања
набавки, уз сагласност гувернера или лица које он овласти.“.
Члан 5.
Члан 21. мења се и гласи:
,,Члан 21.
Организациони део који сматра да постоји потреба за изменом, односно допуном плана
набавки, Центру за контролинг доставља образложен предлог у којем нарочито наводи разлоге
због којих набавка није првобитно планирана, разлоге због којих је неопходно спровести набавку у
текућој години, као и податак о томе да ли у финансијском плану постоје средства за ту набавку
или је потребно изменити, односно допунити финансијски план, заједно са захтевом за набавку и
другом документацијом и подацима из члана 23. став 3. овог правилника. Центар за контролинг
оцењује оправданост предлога из овог става у року од три радна дана од дана његовог пријема.

У оцени оправданости предлога из става 1. овог члана Центар за контролинг поступа сходно
члану 29. овог правилника.
Ако добије сагласност гувернера на предлог из става 1. овог члана, Центар за контролинг о
томе одмах обавештава Центар за набавке и Дирекцију за рачуноводство и финансије.
Ако у финансијском плану не постоје одговарајућа средства која се могу користити за
набавку из става 1. овог члана, Дирекција за рачуноводство и финансије припрема предлог измене,
односно допуне финансијског плана у року од три радна дана од дана пријема потребне
документације од Центра за контролинг.
Након пријема усвојених измена, односно допуна финансијског плана, односно обавештења
Дирекције за рачуноводство и финансије о позицији у финансијском плану на којој постоје
расположива средства за набавку из става 1. овог члана, Центар за набавке у року од три радна
дана израђује предлог измена, односно допуна плана набавки, који доставља генералном
секретару.
Измене, односно допуне плана набавки доноси гувернер.
У року од десет дана од дана доношења, Центар за набавке Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији доставља измене, односно допуне плана набавки.
Измене података о врсти поступка јавне набавке, основу за изузимање од примене Закона и
оквирним датумима за покретање поступка и закључење и извршење уговора не врше се на начин
прописан ставом 1. ове тачке, већ се приказују у извештају о извршењу плана набавки.“.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласним таблама
Народне банке Србије.
Г. бр. 5808

Гувернер

4. августа 2014. године

Народне банке Србије

Београд
др ЈоргованкаТабаковић, с.р.

Објављено на огласним таблама Народне банке Србије 6. августа 2014. године.
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