
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
Зворник («Службени лист општине Мали Зворник » бр.5/15-пречишћен текст), а у складу са 
Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца 
(,,Службени гласник РС", број 83/15), Начелник Општинске управе општине Мали Зворник донео је: 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК 

Члан 1. 

У Правилнику о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Мали Зворник 

("Службени лист општине Мали Зворник", број 17/17), у глави II Планирање набавки, поднаслов 

Набавке на које се закон не примењује, став 4. мења се и гласи : 

"(4) Поступак за набавке на које се закон не примењује на основу члана 39. став 2.закона спроводи 

службеник за јавне набавке или лице које је запослено на пословима јавних набавки. 

За истоврсне предмете набавки чија процењена вредност на годишњем нивоу не прелази 
500.000,00 динара без пдв-а, службеник за јавне набавке или лице које је запослено на пословима 
јавних набавки, спроводи поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, 
односно додељује уговор или наруџбеницу уз обезбеђивање конкуренције истраживањем тржишта, 
у складу са Планом набавки и Финансијским планом. Наручилац може да обезбеди конкуренцију и 
тако што ће Службеник за јавне набавке или лице које је запослено на пословима јавних набавки, 
објавити јавни позив за подношење понуда на интернет страници Општине, и за набаке на које се 
Закон о јавним набавкама не примењује . 

За набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује код које је потреба за предметом 

набавке повремена и који се набавља сукцесивно, као и за појединачни поступак набавке на које се 

Закон о јавним набавкама не примењује, у складу са чланом 39. став 2. чија је процењена вредност 
није већа од 100.000 динара на годишњем нивоу, службеник за јавне набавке или лице које је 

запослено на пословима јавних набавки, које спроводи набавку на коју се Закон о јавним набавкама 

не примењује, (уколико није објављен јавни позив за подношење понуда на интернет страници 

Општине) дужно је да обезбеди конкуренцију, што доказује документом у форми изјаве, којом 

доказује да је истражило тржиште и обезбедило конкуренцију, наводећи начин (или понуђаче), на 

који је то учинило . Лице задужено за предметни поступак је дужно да чува уз документацију за 

предметни поступак набавке. Изјава треба да садржи: број , предмет набавке, основ за изузеће, 

процењену вредност набавке, позицију у буџету, називе понуђача који су контактирани и 

анализирани у поступку обезбеђивања конкуренције, износе понуда и назив изабраног понуђача. 

Службеник за јавне набавке или лице које је запослено на пословима јавних набавки, дужни су да 

провере тржишне цене код потенцијалних понуђача путем телефона, званичних сајт адреса 

потенцијалних понуђача са ценовницима, писане понуде и др. 

У случају процене, сходно природи предмета набавке, на основу писаног налога 

Председника Општине или лица које он овласти , Наручилац може да покрене поступак набавке на 

коју се Закон о јавним набавкама не примењује и доношењем Одлуке о покретању поступка набавке 
на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, коју сачињава службеник за јавне набавке или 

лице које је запослено на пословима јавних набавки, а потписује Председник Општине или лице које 

он овласти. Службеник за јавне набавке или лице које је запослено на пословима јавних набавки тада 
обезбеђује конкуренцију, тако што ће послати Позив за подношење понуда (и-мејлом или факсом) на 

1 



најмање три адресе понуђача који могу да испуне предмет набавке, а које су наведене у потписаном 
Захтеву за покретање поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује. 

За појединачни поступак набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, у складу 
са чланом 39. став 2. чија процењена вредност није већа од 200.000 динара, а већа од 100.000 
динара, службеник за јавне набавке или лице које је запослено на пословима јавних набавки, које 

спроводи набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, дужно је да обезбеди 

конкуренцију, тако што ће испитати тржиште (упоређивањем ценовника који су јавно доступни, или 

прикупљањем три или више понуда, или достављањем упитника потенцијалним понуђачима који су 

способни да доставе понуду за предметну набавку, уколико није објављен јавни позив за подношење 
понуда на интернет страници Општине) . Председник Општине или лице које он овласти може од 

службеник за јавне набавке или лице које је запослено на пословима јавних набавки, које спроводи 

набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, да тражи и писану документацију којом 

доказује да је обезбедило конкуренцију, а тада је лице задужено за предметни поступак дужно да 

чува уз документацију за предметни поступак набавке. 

За појединачни поступак набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, у складу 

са чланом 39. став 2. чија је процењена вредност већа од 200.000 динара, службеник за јавне набавке 
или лице које је запослено на пословима јавних набавки, које спроводи набавку на коју се Закон о 
јавним набавкама не примењује, дужно је да обезбеди конкуренцију, тако што ће обезбедити најмање 
три понуде за предмет набавке коју спроводи. У предметном поступку неопходно је при покретању 

сачинити Одлуку о покретању поступка набавке на коју се закон не примењује. Документацију којом 
доказује да је обезбедило конкуренцију, лице задужено за предметни поступак је дужно да чува уз 

документацију за предметни поступак набавке . По завршетку поступка закључује се уговор или 

издаје наруџбеница. 
Службеник за јавне набавке или лице које је запослено на пословима јавних набавки које 

спроводи набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује може, у случају да не обезбеди 
конкуренцију, да упути Позив за подношење понуда (електронским путем - имејл-ом или факсом) и 
другим понуђача који могу да испуне предмет набавке. Понуде се могу достављати електронским 

путем или факсом, а на основу најмање једне прихватљиве понуде, може се закључити Уговор о 

набавци или Наруџбеница. " 

Члан 2. 

Остале одредбе Правилника остају на снази. 

Члан 3. 

Сагласност на овај Правилник даје Општинско веће Општине Мали Зворник. 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 

Број: 110-12/2017-1 
Дана: 05.04.2018. године 
Мали Зворник 

Заменик начелника општинске управе 

Гордан~~~~~ипл.правник 

2 



• 

.. 

Образложење 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању 
поступка јавне набавке у општини Мали Зворник садржан је у члану 22. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/15 и 68/15), и члану 72. и 74. став 1. 79. став 
текст), и одредбама Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке 
унутар наручиоца (,,Службени гласник РС", број 83/15). 

ЦИЉ ДОНОШЕЊА 

Циљ доношења Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању 
поступка јавне набавке у општини Мали Зворник је регулисање и ближе уређивање поступка јавне 

набавке унутар Општине Мали Зворник, Општинске управе општине Мали Зворник и Месних 
заједница на подручју општине Мали Зворник, и то: начин планирања набавки (критеријуме, правила 

и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и 

истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин 

извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних 

набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци и усклађивање истог са Законом о 

изменама и допунама Закона о јавним набавкама и Правилником о садржини акта којим се ближе 

уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (,,Службени гласник РС", број 83/15). 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
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.. 

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 
-Општинско веће 

Број: 06- 726 
Дана: 05.04.2018. године 
МАЛИ ЗВОРНИК 

На основу члана 68. Статута оопштине Мали Зворник ("Службени лист општине 
Мали Зворник" бр. 5/ 15 - пречишћен текст) и члана 2. Одлуке о Општинском већу 
општине Мали Зворник ("Службени лист општине Мали Зворник", бр. 3/09 и 2/14), 
Општинско веће општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 05 .04.2018 . године, 
доноси 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке у Општини Мали Зворник 

1 

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке у Општини мали Зворник број: 110-12017-1 од дана 
05.04.2018. године. 
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Ово решење објавити у "Службеном листу општине Мали Зворник". 




