На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) 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, 106/2012, 14/2015 и
40/2015 – одлука УС), а у складу с Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак
јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 83/2015), доносим
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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, Г.
бр. 5808 од 4. августа 2014. године и Г. бр. 7575 од 12. октобра 2015. године) (у даљем тексту:
Правилник), у члану 12, став 1. мења се и гласи:
„Дирекција за набавке, до 3. новембра текуће године, обједињује све попуњене обрасце за
планирање, проверава да ли су све истоврсне набавке обједињене у један поступак набавке и, ако
нису, обједињује их.“.
Члан 2.
У члану 13, став 3. мења се и гласи:
„Центар за контролинг до 23. новембра текуће године, у сарадњи са организационим
деловима, уноси измене у обједињени образац за планирање.“.
Члан 3.
У члану 21, после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Ако се средства могу обезбедити на начин предвиђен у ставу 1. одредба под 1), алинеја прва,
ове тачке – захтев за измену и/или допуну плана набавки на Обрасцу 2 обавезно садржи
образложење за предложено одустајање од поједине планиране набавке.“.
Досадашњи ст. од 3. до 8. постају ст. од 4. до 9.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „из става 4. овог члана“ замењују се речима:
„из става 5. овог члана“.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „из става 5. овог правилника“ замењују се
речима: „из става 6. овог члана“.
Члан 4.
У члану 21б став 4, речи: „чланом 21. ст. од 4. до 8. овог правилника“ замењују се речима:
„чланом 21. ст. од 5. до 9. овог правилника“.
Члан 5.
У члану 21в став 6, речи: „чланом 21. ст. од 3. до 8. овог правилника“ замењују се речима:
„чланом 21. ст. од 4. до 9. овог правилника“.

У ставу 8, речи: „чланом 21. ст. од 4. до 8. овог правилника“ замењују се речима: „чланом 21.
ст. од 5. до 9. овог правилника“.
Члан 6.
После члана 21д додаје се члан 21ђ, који гласи:
„Члан 21ђ
Ако не добије сагласност гувернера на захтев и захтев за измену и/или допуну плана набавки
из чл. од 21. до 21в. овог правилника, Центар за контролинг о томе обавештава Дирекцију за
рачуноводство и финансије и/или Дирекцију за набавке, истовремено када обавести и подносиоца
захтева.“.
Члан 7.
У члану 22, речи: „најкасније до краја месеца“ замењују се речима: „до 16. у месецу“.
Члан 8.
У члану 23. став 4, после речи „елемената критеријума за рангирање понуда“ додају се запета
и речи: „са образложењем тих елемената“.
После става 8. додаје се став 9, који гласи:
„Једна ставка плана набавки може се, изузетно, реализовати спровођењем више поступака
набавки, ако за то постоје посебно оправдани разлози, о чему подносилац захтева обавештава
Центар за контролинг.“.
Члан 9.
Члан 28. брише се.
Члан 10.
У члану 29. став 1, после речи: „од дана пријема“ додаје се реч: „исправног“.
Члан 11.
У члану 35, после речи: „подносиоцу захтева“ додају се речи: „и Комисији“.
Члан 12.
У члану 39. став 5, речи: „Ако организациони део из става 3. овог члана на захтев из тог
става“ мењају се и гласе: „Ако организациони део из става 4. овог члана на захтев из става 3. тог
члана“.
Члан 13.
После члана 40. додаје се члан 40а, који гласи:
„Члан 40а
Ако је након оцене оправданости захтева и добијања сагласности гувернера потребно
изменити техничку спецификацију – подносилац захтева без одлагања измењену техничку
спецификацију, потписану у складу са одредбама члана 25. овог правилника, и образложење
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насталих измена (опис и разлог спровођења измена) доставља истовремено Дирекцији за набавке и
Центру за контролинг.
Ако оцени да је реч о значајној измени техничке спецификације (измена значајних техничких
карактеристика или количине) која може утицати на оправданост захтева – Центар за контролинг,
најкасније наредног дана, обавештава Дирекцију за набавке да је потребно да застане са
спровођењем поступка до добијања сагласности гувернера, а од подносиоца захтева евентуално
захтева додатна објашњења.
О добијању сагласности гувернера на значајне измене техничке спецификације, односно
недобијању те сагласности – Центар за контролинг без одлагања обавештава подносиоца захтева и
Дирекцију за набавке.
Ако у року из става 2. овог члана од Центра за контролинг не добије обавештење из тог става
– Дирекција за набавке наставља са спровођењем поступка, укључујући измењену техничку
спецификацију.“.
Члан 14.
У члану 45. став 4, речи: „са достављањем те одлуке свим понуђачима“ замењују се речима:
„са објављивањем те одлуке на Порталу јавних набавки и на интернет презентацији Народне банке
Србије“.
У ставу 5, речи: „са достављањем тих одлука свим понуђачима“ замењују се речима: „са
објављивањем тих одлука на Порталу јавних набавки и на интернет презентацији Народне банке
Србије“.
Члан 15.
У члану 59. став 4, после речи: „другу уговорну страну“ додају се речи: „и Дирекцију за
рачуноводство и финансије“.
Члан 16.
У члану 63. став 1, тачка на крају реченице замењује се запетом и додају се речи: „и
Дирекцију за рачуноводство и финансије, ради обрачуна уговорне казне ако су испуњени услови
за примену ове казне.“.
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„У обавештењу из става 1. овог члана, организациони део задужен за праћење извршења
уговора може предложити начин решавања проблема из тог става.“.
Члан 17.
У члану 69, став 1. мења се и гласи:
„Организациони део задужен за праћење извршења уговора, до петог у месецу, за уговоре
извршене у претходном месецу сачињава извештај о том извршењу према Обрасцу 8.“
У ставу 2, после речи: „електронским путем“ додају се речи: „Дирекцији за рачуноводство и
финансије,“.
Члан 18.
У члану 69а додају се нови став 1. и став 2, који гласе:
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„Организациони део задужен за праћење извршења уговора, при достављању рачуна по
одређеном уговору из поступка јавне набавке (не односи се на јавне набавке мале вредности) на
обраду и плаћање у Дирекцију за рачуноводство и финансије, истовремено доставља и
обавештење у форми службене белешке с потписом одговорног лица из члана 59. овог
правилника, да по том уговору неће бити више пријема робе/услуга/радова, односно да је
достављени рачун – последњи.
Службена белешка из става 1. овог члана доставља се када је по уговору из тог става примљен
последњи рачун а тај уговор није реализован у делу финансијских средстава (укупно реализована
вредност уговора), нити је истекао рок на који је овај уговор закључен (ако је закључен уговор на
одређено време).“.
Досадашњи став 1. постаје став 3.
Члан 19.
У члану 73. став 2, речи: „у року од 10 дана од дана доношења плана набавки“ замењују се
речима „до 31. јануара текуће године“.
Став 5. брише се.
Досадашњи ст. од 6 до 8. постају ст. од 5. до 7.
Члан 20.
У члану 76. став 1, после речи: „Извештај о спроведеној контроли“ додају се запета и речи: „с
препорукама и предлогом мера,“.
Став 3. брише се.
Члан 21.
Члан 77. и наслов изнад тог члана – бришу се.
Члан 22.
Обрасци 1, 2, 2а и 2б који су одштампани уз Правилник замењују се новим обрасцима 1, 2, 2а
и 2б, који су одштампани уз овај правилник.
Образац 8 одштампан је уз овај правилник.
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана oбјављивања на огласним таблама Народне
банке Србије.
Г. бр. 9906
30. децембра 2016. године
Београд

Гувернер
Народне банке Србије

др Јоргованка Табаковић
Објављено на огласним таблама Народне банке Србије 30. децембра 2016. године.
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