
        На основу члана  22. и 87. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 139. Статута Факултета (( број 659/1 од 27.03.2015.-
пречишћен текст), 

 Савет Агрономског факултета у Чачку доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О НАБАВКАМА  УНУТАР АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ 
 

Члан 1. 
 

             У  Правилнику о набавкама  унутар Агрономског факултета у Чачку  ( бр: 527/2 
од 10.03.2014.), у  члану  4. став 1. тачка 4. мења се и гласи: 
            „4. Годишњи план јавних набавки је Факултет дужан да донесе и објави на 
Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана доношења, као и измене и допуне 
Плана;“  
            Тачка 6. мења се и гласи: 
           „6. јавна набавка мале вредности је набавка чија процењена вредност није већа од 
вредности одређене овим законом, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних 
набавки на годишњем нивоу није већа од вредности одређене овим законом;.“ 
            Тачка 7. мења се и гласи: 
            „7. 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;“ 
           Тачка 11. мења се и гласи: 
           „ 11) заинтересовано лице је свако лице које има интерес да закључи конкретан 
уговор о јавној набавци или оквирни споразум;“ 
            Тачка 20. мења се и гласи: 
           „20) представник наручиоца је члан управног или надзорног одбора наручиоца, 
руководилац наручиоца коме су поверени послови јавних набавки, одговорно лице 
наручиоца и лице запослено на пословима јавних набавки;“ 
           Тачка 21. мења се и гласи: 
         „ 21. Истоврсна јавна набавка  је набавка која има исту или сличну намену , при 
чему исти понуђачи у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне;“ 
 
           Тачка  22, мења се и гласи: 

„ 22. Процењена вредност јавне набавке се утврђује за истоврсну набавку;“ 
            Тачка 28. мења се и гласи: 
            „28. оквирни споразум је споразум између једног или више наручилаца и једног 
или више добављача, чија је сврха утврђивање услова уговора који ће се додељивати током 
одређеног периода, а који се односе на цене и, где је то прикладно, на количине;“   
 

 Члан 2. 
 
               У члану 8.став 1. после речи:“ или факсом“ тачка се замењује запетом и додају се 
речи:“као и објављивањем од стране Факултета на Порталу јавних набавки.“ 
 
                                                                  Члан 3. 
 
              После члана 12. додаје се назив изнад члана и члан 12а,   који гласе: 



            „Заштита интегритета поступка  
Члан 12а  

            Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне 
документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице не може наступати 
као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или 
подизвођачима приликом припремања понуде. У том случају наручилац је дужан да одбије 
понуду и да без одлагања обавести надлежне државне органе.  
            Ако је понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно дао, 
понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве 
информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току 
поступка јавне набавке, наручилац је дужан да хитно обавести надлежне државне 
органе  .“  
 
                                                                   Члан 4. 
              После члана 12а  додаје се назив изнад члана и члан 12б,   који гласе: 

„Дужност пријављивања повреде конкуренције  
 

Члан 12б 
            У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  
           Свако заинтересовано лице, односно лице запослено или на други начин радно 
ангажовано код заинтересованог лица дужно је да обавести организацију надлежну за 
заштиту конкуренције, уколико има било који податак о повреди конкуренције у поступку 
јавне набавке.  
            Лице из става 2. овог члана не може добити отказ уговора о раду или другог уговора 
о радном ангажовању, односно не може бити премештено на друго радно место зато што 
је, поступајући савесно и у доброј вери, пријавило повреду конкуренције у поступку јавне 
набавке.  
            Наручилац у случају из ст. 1. и 2. овог члана може да настави поступак јавне 
набавке, с тим да ће уговор, уколико буде закључен са понуђачем за кога постоји сумња да 
је повредио конкуренцију, бити раскинут по сили закона уколико организација надлежна 
за заштиту конкуренције утврди постојање повреде конкуренције.“ 
 
                                                                  Члан 5. 
 
                У члану 18. став 1. мења се и гласи: 
         „Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају 
постојања сукоба интереса, уколико је постојање сукоба интереса утицало или могло 
утицати на одлучивање у поступку јавне набавке.“ 
 
                                                                   Члан 6. 
 
                У члану 28. став 3. мења се и гласи: 

         „Лице за контролу врши контролу исправности одређивања истоврсности 
јавних набавки.“ 
 

Члан 7. 
             После члана 30. додаје се назив изнад члана и члан 30а,   који гласе: 

„Мешовите набавке  
 



                                                             Члан 30а  
             Уколико предмет уговора о јавној набавци чини више предмета у смислу чл. 30. 
овог правилника, предмет се одређује према основном предмету уговора. Уколико 
предмет уговора чине добра и услуге, односно услуге из Прилога 1. и друге услуге, 
основни предмет уговора јесте онај који чини већи део процењене вредности јавне 
набавке.  
              Уколико је за набавку дела предмета набавке обавезна примена одредаба Закона, а 
на други део се не примењују одредбе Закона:  
1) уколико је предмет набавке објективно дељив – наручилац -Факултет може спровести 
одвојене поступке набавке или доделити један уговор у поступку јавне набавке;  
2) уколико је предмет набавке објективно недељив – наручилац-Факултет ће доделити 
један уговор у поступку јавне набавке“.  
 

Члан 8. 
 
                У члану 33. после става 2. додају се ст. 3, 4 и 5. који гласе: 
        „Наручилац – Факултет  не може одређивати процењену вредност јавне набавке, нити 
може делити истоврсну јавну набавку на више набавки с намером избегавања примене 
Закона или правила одређивања врсте поступка у односу на процењену вредност јавне 
набавке.  
            Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну намену, при чему 
исти понуђачи у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне 
             Процењена вредност јавне набавке се утврђује за истоврсну јавну набавку“. 
 

Члан 9. 
 
             У члану 34. став 1. тачка 2) речи: „ са 36“ замењују се речима : „ са 48“. 
 

Члан 10. 
 
            У члану 35. став 2. тачка 3) брише се. 
                                           
 
                                                                      Члан 11. 
 
            У члану 42. . став 1. мења се и гласи: 

 
“Приликом планирања набавки на које се закон не примењује тим за планирање, 

поред дефинисања врсте предмета набавке, процењене вредности и средстава за 
реализацију ових набавки, за сваку појединачну набавку наводи и основ за изузеће од 
примене Закона. 

Пре усвајања плана набавки, лице за контролу, заједно са тимом за планирање 
набавки, проверава постојање основа за изузеће од примене Закона. 
             Ове набавке остају на нивоу спецификација и не уносе се у План јавних набавки.“ 
 
                                                                       Члан 12. 
 
            Поднаслов изнад члана 47.  и члан 47. се бришу. 
 
                                                                   Члан 13.        
             Члан 48. мења се и гласи: 



 
         „ План набавки састоји се од Плана јавних набавки и обавезно се објављује на 
Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана његовог доношења. 
        Измена и допуна Плана јавних набавки може се извршити када год Наручилац –
Факултет има потребе, с тим што има обавезу да их објави на Порталу јавних набавки у 
року од 10 дана од дана извршене измене, односно допуне плана.“ 
          
                                                                    Члан 14.        
 
           Члан 49. мења се и гласи: 
 
            „ Наручилац је дужан да донесе годишњи план јавних набавки који садржи 
следеће податке:  
1) редни број јавне набавке;  
2) предмет јавне набавке;  
3) процењену вредност јавне набавке;  
4) врсту поступка јавне набавке;  
5) оквирни датум покретања поступка;  
6) оквирни датум закључења уговора;  
7) оквирни рок трајања уговора.  
             Наручилац у плану јавних набавки из става 1. овог члана наводи уколико набавку 
спроводи преко тела за централизоване набавке.  
             Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у погледу повећања 
процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне набавке, 
односно планирање нове јавне набавке.  
              Ако поједини подаци из плана јавних набавки 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 плана се неће објавити.  
           Форму плана јавних набавки као и начин објављивања на Порталу јавних набавки, 
ближе уређује Управа за јавне набавке.“ 
 
                                                                  Члан 15.    
            Чл. 50. и 51. се бришу. 
                                                                       
                                                                   Члан 16.    
 
            Став 3. члана 52. се брише. 
 
                                                                   Члан 17.   
  
           У члану 53. додаје се нови ст. 2. и 3. који гласе: 
           „За покретање поступка јавне набавке довољно је да је јавна набавка предвиђена у 
годишњем Плану јавних набавки, а Закон предвиђа две случаја и када није предвиђена у 
плану набавки. 
           Обавезан елемент одлуке о покретању поступка јавне набавке је одређивање 
процењене вредности укупно и по партијама, у  случају да је предмет набавке подељен 
по партијама. “ 
         Досадашњи ст. 2.  и 3. постају ст. 4. и 5. 
 
                                                                  Члан 18.    
 



         У члану 54. став  2. речи: “ Планом набавки“ замењују се речима : “у Годишњем 
плану јавних набавки“. 
                                                 
                                                              Члан 19.    
 
         У члану 56. став  1. речи: “ Планом набавки“ замењују се речима : “у Годишњем 
плану јавних набавки“. 
 
                                                              Члан 20. 
 
. Поднаслов изнад члана 60.  и члан 60. мењају се и гласе: 
 
               „2.Покретање и спровођење поступака јавне набавке 
 
                                                               Члан 60. 
             Врсте поступака јавних набавки утврђене су Законом, а сваки поступак 
посебно,   покреће се одлуком  и спроводи у складу са законским одредбама.“ 
 
 
                                                               Члан 21. 
 
           Члан 61. мења се и гласи: 
          „Наручиоци могу заједнички спровести одређени поступак јавне набавке или један 
наручилац може овластити другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе 
поступак јавне набавке или предузме одређене радње у том поступку.  
            У случају из става 1. овог члана наручиоци доносе посебну одлуку. 
           Садржину одлуке из става 2. овог члана утврђује Управа за јавне набавке.  
            За законитост и правилност поступка солидарно су одговорни наручиоци који 
спроводе јавну набавку.“  
 
                                                             Члан 22. 
 
                У члану 63. став 2. речи: “ 9.000.000 динара“ замењују се речима : “15.000.000“. 
                Став 5. се брише. 
 
 
                                                               Члан 23. 
              У члан 64. став 1. мења се и гласи: 
 
             „Након доношења решења чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да 
у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса. 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 24. 
 
              У члан 67. став 2. после речи:“страници“ додаје се реч:“ Факултета. 
 
                                                                 Члан 25. 



              У члан 68. став 1. после алинеје 16. тачка се замењује тачком и запетом  и додаје  
се алинеја 17. која гласи: 
          “- обавештење о поништењу поступка јавне набавке.“ 
 
                                                               Члан 26. 
              У члан 69. став 1. мења се и гласи: 

                „Огласи о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале 
вредности из члана 39. Закона ( 5.000.000 динара), објављује се и на Порталу службених 
гласила Републике Србије и база прописа.“ 

                                                                Члан 27. 
              У члан 71. мења се и гласи: 
 
             „Наручилац може да објави претходно обавештење о намери да спроведе поступак 
јавне набавке. 
              Садржина претходног обавештења одређена је у Прилогу 3А.“ 
 
 
                                                                Члан 28. 
 
              У члан 78. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе: 
              “Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
               У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана 
пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.“ 
 
Досадашњи ст. 2.  и 3. постају ст. 4. и 5. 
 
                                                                   Члан 29. 
 
. Поднаслов изнад члана 82.  и члан 82. мењају се и гласе: 
 
               „7. Рок и начин подношења захтева за заштиту права 
 
                                                               Члан 82. 
             Комисија обавештава декана Факултета да је захтев за заштиту права поднет. 
             Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
            Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  
            Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности – ЈНМВ и квалификационом поступку 
ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 



2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио.  
              Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
             Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка 
без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим 
повезано лице није учествовао у том поступку.  
             Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  
 
                                                                   Члан 30. 
               Члан  91.   мења се и гласи: 
        „Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу 
од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су 
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. 

                 У случају из става 1. овог члана Наручилац је дужан да након доношења одлуке 
достави образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији.“  

                                                                     Члан 31. 
               Члан  93.   мења се и гласи: 
 

„Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито 
податке из  Извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству 

 
Одлуку из става 1. овог члана , Наручилац је дужан да објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници у року од 3 ( три )  дана од дана доношења. 
 

                                                                          Члан 32. 
               Члан  94. став 3.   мења се и гласи: 

 
„Одлука о обустави поступка јавне набавке мора да садржи разлоге обуставе 

поступка,  упутство о правном средству  и одлуку о трошковима припремања понуда.“ 
Став 4. мења се и гласи: 
 
„Одлука о обустави поступка јавне набавке мора да се објави  на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници у року од 3 ( три )  дана од дана доношења. 
 

                                                                            Члан 33. 
               Члан  97. мења се и гласи: 
 
          „После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног 
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 



јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о 
додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.  
            Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 4. и 5. члана 82. овог 
правилника, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
          Комисија обавештава декана Факултета, а затим  објављује обавештење о поднетом 
захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи 
податке из Прилога 3Љ.“ 
                                                                       Члан 34. 
               Члан  98. се брише. 
 
                                                                       Члан 35. 
               Члан  99. став 2. мења се и гласи: 

„Закључак о одбацивању захтева за заштиту права доставља се подносиоцу 
захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Подносилац  има 
право жалбе Републичкој комисији у року од три дана од дана пријема закључка уз 
обавезу да достави копију жалбе Факултету.“ 
 
                                                                       Члан 36. 
               Члан  112. мења се и гласи: 
             „Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности 
из члана 39. став 1. Закона, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у 
конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.  
                  Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену 
цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и 
прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно 
предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са 
унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.  
              Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти 
уговорени.  
             Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати 
предмет набавке.  
              У случају из ст. 1. и 2. овог члана декан Факултета  је дужан да донесе одлуку о 
измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана 
од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за 
јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“ 
 
                                                                    Члан 37. 
 
             Назив поглавља изнад члана 114. и члан 114. мењају се и гласе: 
 

„VII.НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
      Члан 114. 

 




