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ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ  АРИЉЕ 

 
 

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 

91/2019), Општинско Веће на седници дана 22.12.2021. године, доноси: 

 
 

Члан 1. 
 

Мења се члан 18. тако да сад гласи: „Општинско веће Општине Ариље доноси Годишњи 

план јавних набавки. 

На основу утврђених набавки на које се не примењује Закон у складу са чл. 11., 12., 13., 14., 

и члан 27. Закона, Начелник општинске управе Ариље усваја План набавки на које се Закон не 

примењује, који садржи податке о укупној вредности набавке по сваком основу за изузеће.“ 

 

Члан 2. 
 

Мења се члан 32. тако да сад гласи: „Чланови Комисије за јавне набавке се именују 

Решењем о образовању комисије за јавну набавку. Комисија се именује Решењем Начелника 

Општинске управе. 

Комисија за јавну набавку мора да има непаран број чланова, тј. да има најмање три члана 

од којих је један службеник за јавне набавке са положеним стручним испитом за службеника за 

јавне набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама другог 

степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године. 

Чланови комисије именују се из реда запослених у Одељењу за инвестиције, јавне набавке и 

развојне пројекте и корисника набавке, а могу бити именовани и чланови из других 

организационих јединица уколико за то постоји објективна потреба. 

За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће стручно образовање из области из 

које је предмет јавне набавке. 

Ако Наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно образовање из области 

из које је предмет јавне набавке, у комисију се може именовати лице које није запослено код 

Наручиоца. 

У комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса за предмет јавне набавке. 

Ако је процењена вредност јавне набавке мања од 1.000.000,00 динара за добра и услуге, 

односно мања од 3.000.000,00 динара за радове, Наручилац није дужан да именује комисију за 

јавну набавку, у ком случају поступак јавне набавке спроводи лице које Наручилац именује.Након 

отварања понуда, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној 

набавци нису у сукобу интереса.“ 

 
 

Члан 3. 
 

Мења се члан 90. тако да сад гласи: „Конкуренција у поступку јавне набавке обезбеђује се у 

складу са Законом, уз обавезу примене начела транспарентности поступка јавне набавке. 

У поступку јавне набавке неопходно је одредити услове за учешће у поступку, техничке 

спецификације и критеријуме за доделу уговора на начин који обезбеђује учешће што већег броја 

понуђача и подносиоца пријава и који не ствара дискриминацију међу понуђачима. 
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У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда позив се упућује, 

увек ако је то могуће, на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да 

изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица. 

У случају набавки на које се Закон не примењује позив се упућује, увек ако је то могуће, на адресе 

најмање три лица која су према сазнањима Наручиоца способна да изврше набавку, а када год је 

могуће и на адресе већег броја лица. 

Уколико није могуће обезбедити конкуренцију у поступку набавке на које се Закон не 

примењује корисник набавке мора дати Изјаву да конкуренцију није могуће обезбедити. 

Постоје три прихватљива случаја када није могуће обезбедити конкуренцију: 

1. На ужем подручју не постоји могућност набавке предметне робе/услуга/радова код 

других добављача; 

2. Због хитности набавке не постоји могућност прибављања три понуде; 

3. Вредност набавке је до 150.000 РСД без ПДВ-а (у складу са Законом о ЈН који 

прагове набавки приказује без ПДВ-а) 

До сазнања о потенцијалним понуђачима који могу да изврше предмет јавне набавке долази 

се истраживањем тржишта на начин одређен у делу планирања набавки. 

Лице задужено за извршење набавке на које се закон не примењује и запослени из Одељења 

за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте сачињавају Извештај о оцени понуда на које се 

Закон о јавним набавкама не примењује. 

Поступке набавки на које се Закон не примењује врши Одељење за инвестиције, јавне 

набавке и развојне пројекте за Општинску управу Ариље.“ 

 

Члан 4. 
 

Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

 

Председник Општинског већа 

Предраг Маслар с.р. 
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