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Број: 4/1-2998/2-6 
Дана: 05.11.2015. 
 
 
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 - даље: Закон), Правилника о садржини акта којим се ближе 
уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/2015 
– даље: Правилник), Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања 
плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 83/2015) и 
члана 20. Статута Института за онкологију Војводине, Управни одбор на седници 
одржаној 05.11.2015.. године, донео је 

 
ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 

 
У Правилнику о ближем уређивању поступка јавне набавке Института за онкологију 
војводине број 4-703/2-5 од 29.04.2015. године, у члану 1. став 1 уместо речи: „начин 
планирања набавки“ треба да стоји: „начин планирања јавних набавки“. 
 

Члан 2. 

 
У члану 3. израз „План набавки“ и његово значење мења се и гласи:  
„План јавних набавки  је годишњи план наручиоца који садржи податке из Правилника о 
форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу 
јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 83/2015)“. 
 
Значење израза „Уговор о јавној набавци “ мења се и гласи:  
„Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми 
између једног или више понуђача и једног или више наручилаца, који за предмет има 
набавку добара, пружање услуга или извођење радова“. 
 

Члан 3. 

Назив поглавља изнад члана 6. „III Начин планирања набавки“ мења се и гласи:  
„III Начин планирања јавних набавки“. 
 
У члану 6. речи „Плана набавки“ мења се и гласи: „Плана јавних набавки“. 
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Члан 4. 

 
Члан 7. мења се и гласи:  
„План јавних набавки садржи следеће податке:  
1) редни број јавне набавке - свака јавна набавка евидентира се под посебном 
позицијом у плану јавних набавки;  
2) предмет јавне набавке - јасан опис предмета јавне набавке за коју се спроводи 
поступак, а може се унети и ознака из општег речника набавки;  
3) процењену вредност јавне набавке - укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а, 
а може се навести и процењена вредност по партијама и годинама;  
4) врсту поступка јавне набавке - врста поступка из члана 31. Закона о јавним 
набавкама;  
5) оквирни датум покретања поступка - месец или прецизнији временски период у 
коме се планира покретање поступка јавне набавке;  
6) оквирни датум закључења уговора - месец или прецизнији временски период у коме 
се планира закључење уговора о јавној набавци;  
7) оквирни рок трајања уговора - месец или прецизнији временски период у коме се 
очекује извршење уговора о јавној набавци;  
8) податак о централизованој јавној набавци - наводи се уколико се набавка спроводи 
преко тела за централизоване јавне набавке;  
9) друге податке и напомене који су од значаја за процес планирања јавних набавки.  
 
План јавних набавки мора бити усаглашен са Финансијским планом Института. Предлог 
Плана јавних набавки подноси се Управном одбору Института на усвајање, поштујући 
правила о његовом сачињавању и достављању, која су прописана Законом и 
подзаконским актом 
 

Члан 5. 
 
Наслов изнад члана 19. и члан 19. бришу се. 
 
 

Члан 6. 
 
Наслов изнад члана 20. „Израда и доношење плана набавки“ мења се и гласи: 
„Израда и доношење плана јавних набавки“. 
 

Члан 7. 
 
У члану 21. иза речи „ Финансијског плана“ уместо запете ставља се тачка, а речи „а 
најкасније до 31. јануара“ бришу се. 
 

Члан 8. 
 
У члану 22. став 2 мења се и гласи: 
“План јавних набавки, Шеф одсека за послове набавке, објављује електронским путем, 
на Порталу јавних набавки, у року од десет дана од дана доношења, у складу за 
Законом и подзаконским актом.“ 
 

Члан 9. 
 
У члану 23. став 2 мења се и гласи: 
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“Измене и допуне Плана јавних набавки, Шеф одсека за послове набавке, објављује 
електронским путем, на Порталу јавних набавки, у року од десет дана од дана 
доношења, у складу за Законом и подзаконским актом.“ 
 

Члан 10. 
 

У члану 28. на крају става 8 уместо тачке ставља се запета и додају речи: 
„као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.“ 

 
 

Члан 11. 
 

У члану 31. став 2 мења се и гласи: 
„Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у 
годишњем плану јавних набавки.“ 
 
Иза става 2 додаје се став 3 и 4 који гласе: 
„У изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати или из 
разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и ако набавка није 
предвиђена у плану јавних набавки.  
Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци морају бити уговорене у 
складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање 
финансијским средствима.“ 
 
Досадашњи ставови 3, 4 и 5 постају ставови 5, 6 и 7.  

 
 

Члан 12. 
 

У члану 35. на крају става 10 додаје се текст: 
„Уколико сматрају да могу бити у сукобу интереса или уколико у току поступка јавне 
набавке сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије о томе без одлагања 
обавештавају орган који је донео решење, а који предузима потребне мере како не би 
дошло до штетних последица у даљем току поступка јавне набавке.“ 

 
Члан 13. 

 
У члану 41. став 3 мења се и гласи: 
„Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће податке:  
1) предмет јавне набавке;  
2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију;  
3) основне податке о понуђачима;  
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда;  
5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин 
на који је утврђена та цена;  
6) начин примене методологије доделе пондера;  
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача.“ 
 

 
Члан 14. 

 
У члану 42. став 2 мења се и гласи: 
„Потписану Одлуку наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници у року од три дана од дана доношења.“  
 
Досадашњи став 3 брише се. 
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Додају се нови ставови 3 и 4 који гласе: 
„Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим 
се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. 
У случају из става 3. овог члана одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне 
набавке и Државној ревизорској институцији.“ 
 

Члан 15. 
 

У члану 45. став 15 брише се. 
 
 

Члан 16. 
 
У члану 46. став 1 мења се и гласи: 
„ Конкуренција у свим поступцима јавне набавке и у случају набавки на које се Закон не 
примењује обезбеђује се у у складу са начелима поступка јавне набавке. 
 
Став 3 мења се и гласи: 
„Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности може да позове најмање три лица, 
која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, да поднесу понуде и 
истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.“ 

 
Члан 17. 

 
Наслов изнад члана 66. и члан 66. бришу се. 
 

 
Члан 18. 

 
Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласној 
табли Института. 
 
 
 
 

   ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
                    ИНСТИТУТА 
 
               Др Илона Чернетић 
 
 

 

Правилник је објављен на огласној табли и у електронском облику на интранет мрежи 
Института за онкологију Војводине дана 05.11.2015. године. 

 


