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Београд, 29.09.2016. год. 
                                                                                              02 Број: 61212-2368/2-16 

 
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2015, 14/2015 и 68/2015), доносим 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 

Члан 1. 
У Правилнику о јавним набавкама Универзитета у Београду број: 61212-

2368/1-16, од 09.05.2016. год., члан 42. мења се и гласи: 
„Набавке из чл. 7. и 7а. Закона, на које се Закон не примењује, спроводе се 

по посебном поступку, а у складу са начелима, односно циљевима из члана 3. овог 
правилника. 

Одлуку о набавкама из става 1. овог члана доноси проректор на предлог 
јединице која је задужена за јавне набавке. 

Уколико сложеност набавке захтева учешће и других стручних лица, 
предлог из става 2. овог члана може поднети и лице запослено у другој 
организационој јединици Универзитета, уз сагласност руководиоца јединице која 
је задужена за јавне набавке.  

Позив за подношење понуда, осим ако посебним правилима или правилима 
донатора у случају донација у оквиру међународних програма није другачије 
предвиђено, упућује се путем електронске поште или факса, на адресе најмање 
три понуђача који могу да испуне предмет набавке, при чему, на основу најмање 
једне прихватљиве понуде, може да буде закључен уговор о набавци. 

Уговор о набавци из става 4. овог члана потписује проректор. 
Одлука о набавкама и уговор о набавци достављају се јединици која је 

задужена за јавне набавке.“ 
 

Члан 2. 
После члана 42. додаје се нови члан 42а. који гласи: 
„Набавка, чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико 

ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа 
од 500.000 динара, спроводи се упућивањем позива за подношење понуда, путем 
електронске поште или путем факса, на адресе најмање три понуђача који могу да 
испуне предмет набавке, а које су наведене у захтеву за покретање поступка, при 
чему, на основу најмање једне прихватљиве понуде, може да буде закључен уговор 
о набавци или издата наруџбеница, ако садржи битне елементе уговора. 

У случају када се уговор закључује са понуђачем који има искључива права 
за предмет набавке, а на основу доказа да понуђач има искључива права за 
предмет набавке, јединица која је задужена за послове јавних набавки обезбеђује 
доказ о томе да понуђач има искључива права за предмет набавке. 

Уговор о набавци из става 1. овог члана потписује проректор.“ 
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Члан 3. 
После члана 42а. додају се нови наслов и члан 42б. који гласе: 

 
„Јавне набавке мале вредности  

Члан 42б. 
Универзитет спроводи поступак јавне набавке мале вредности, у складу са 

одредбама члана 39. Закона.“ 
 
 

     Члан 4. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Универзитета. 
 
 
 
 
 

 
                        Р Е К Т О Р                                                                                                             

 
   Академик Владимир Бумбаширевић 

 


