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32.
На основу члана 22 став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о садржини акта којим се ближе уређује
поступак јавне набавке унутар наручиоца ( „Службени гласник РС“, број 83/15), члана
61. и 119. Статута oпштине Врбас („Службени лист Општине Врбас“, број 26/18) и
области 14. Локалног антикорупцијског плана за Општину Врбас („Службени лист
Општине Врбас“, број 28/18), Општинскo веће општине Врбас, на седници одржаној
22. маја 2019. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ ВРБАС
Члан 1.
У Правилнику о ближем уређењу поступка јавне набавке у Општини Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 1/2018) у члану 6. додаје се нови став 3. који
гласи: „План јавних набавки се објављује и на Интернет порталу Општине Врбас.“
Члан 2.
У члану 30. Правилника на крају става 1. иза тачке додаје се нова реченица
која гласи: „Код мешовитих набавки у одлуци о покретању поступка, образлажу се
околности потребе и оправданости.“
Члан 3.
У члану 41. Правилника на крају става 4. иза тачке додаје се нова реченица
која гласи: „Код поступка јавне набавке по хитности, обавеза наручиоца је да
образложи оправданост ванредних и непредвиђених околности.“
Члан 4.
У члану 44. Правилника на крају става 2. уместо тачке ставља се зарез и
додају се речи: „уз обавезу достављања калкулације и анализе понуђених цена.“, а у
ставу 3. на крају прве реченице уместо тачке ставља се зарез и додају се речи: „а
уколико то није могуће обавезно је образложење.“
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Члан 5.
У члану 45. Правилника иза става 2. додаје се нови став који гласи: „У
поступцима јавних набавки добара и услуга процењене вредности преко 200
милиона динара, а радова преко 500 милиона динара, поступак надгледа грађански
надзорник. За грађанског надзорника не може бити именовано лице запослено или
на други начин ангажовано код наручиоца или лица повезаног са наручиоцем, нити
лице које члан политичке организације. Грађански надзорник је дужан да надгледа
поступак јавне набавке на тај начин што има сталан увид у поступак, документацију и
комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима“.
Члан 6.
Ове измене и допуне Правилника ступају на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Врбас“.
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