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На основу члана 52. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 
члана 83. став 1. тачка 5. Статута Општине Темерин (“Службени лист Општине 
Темерин”, бр.5/2019), а у вези са чланом 49. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 91/2019, у даљем тексту: Закон), Општинска управа 
Темерин - Начелник Општинске управе Темерин дана 19.04.2021.године, доноси:  
 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА 

ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА  
 

Члан 1. 

У члану 1. став 2. Правилника о ближем уређењу планирања јавних набавки, 
спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама  
(бр.016-119/2020-02 од 28.10.2020.год.) који се примењује унутар јавних наручилаца 
Општинске управе Темерин, Скупштине општине Темерин, Председника општине 
Темерин и Општинског веће општине Темерин, бришу се речи “Акте у вези са 
планирањем, спровођењем и праћењем поступака јавних набавки и набавки на које се 
Закон не примењује доноси одговорно лице јавног наручиоца, односно за Скупштину 
општине Темерин предсеник Скупштине општине, а за Председника општине Темерин 
и Општинско веће општине Темерин председник Општине.” 

Након става 2. додаје се став 3. који гласи: 
 “Акте у вези са планирањем, спровођењем и праћењем поступака јавних 
набавки и набавки на које се Закон не примењује доноси одговорно лице јавног 
наручиоца, односно за Општинску управу Темерин начелник општинске управе, за 
Скупштину општине Темерин предсеник Скупштине општине, а за Председника 
општине Темерин и Општинско веће општине Темерин председник Општине.” 

 
Члан 2. 

У члану 18. након става 3. додаје се став 4. који гласи: 
“Уколико се у исказаним потребама предмета јавне набавке за јавног наручиоца 

Општиснку управу Темерин налазе и јавне набавке инвестиционог карактера, нацрт 
плана јавних набавки и предлог плана јавних набавки, у делу који се односи на јавне 
набавке инвестиционог карактера, достављају се на разматрање, односно усвајање и 
председнику Општине, у истом поступку као и за одговорно лице јавног наручиоца. 
Јавне набавке инвестиционг карактера су јавне набавке које подразумевају улагање у 
добра, услуге или радове које имају за циљ увећање постојеће вредности предмета 
коришћења.” 
 

Члан 3. 
 У члану 21. у ставу 2. тачка иза речи „Темерин“ замењује се запетом, и додају 
се речи: “а у смислу члана 18. став 4. овог Правилника и председнику Општине.” 
 

Члан 4. 
 У члану 29. став 2. додаје се реченица која гласи: 
 „У случају набавки инвестиционог карактера, у смислу овог Правилника, захтев 
за покретање поступка јавне набавке одобрава, поред одговорног лица јавног 
наручиоца, и председник Општине.“ 
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Члан 5. 

 У члану 32. став 2. додаје се реченица која гласи: 
 „У случају набавки инвестиционог карактера, у смислу овог Правилника, 
предлог одлуке из става 1. овог члана, поред одговорног лица јавног наручиоца, 
потписује и председник Општине.“ 

 
Члан 6. 

У члану 50. став 3. додаје се реченица која гласи: 
„У случају набавки инвестиционог карактера, у смислу овог Правилника, поред 

одговорног лица јавног наручиоца, предлог уговора потписује и председник Општине.“ 
 

Члан 7.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Наручиоца.   

Ова Одлука се објављује на интернет страници наручиоца.  
 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Темерин 
Општинска управа 
Број: 016-57/2021-02 
Датум: 19.04.2021.године                                         Начелник Општинске управе 
Т Е М Е Р И Н                                                                        ____________ 
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Образложење 

 

 Основ за доношење Одлуке о измени Правилника о ближем уређењу 
планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења 
извршења уговора о набавкама је Коначни извештај о спроведеној интерној ревизији 
јавне набавке отворени поступак у Општинској управи Темерин, Интерне ревизије 
Општине Темерин бр.020-138-2-8/2020-01 до 15.12.2020.године и Препоруком 10. 
наведеног Коначног извештаја, као и члана 71. и 72. Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 
испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 i 149/2020). 
 Члан 71. Закона о буџетском систему наводи да је функционер, односно 
руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, 
одговоран за преузимање обавеза, њихова верификација, издавање налога за 
плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога 
за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним 
плаћањима и оствареним приходима и примањима, као и које су му одговорности. 
 Члан 72. Закона о буџетском систему говори о подели одговорности између 
наредбодавца и рачунополагача. 
 С обзиром на специфичност јавних набавки код општинске самоуправе као 
наручиоца, прецизирано је да код набавки инвестиционог карактера, акте у постпку 
јавних набавки, поред начелника општиснке управе, као налогодавца, потписује и 
председник општине. 

С обзиром на наведено извршена је измена Правилника о ближем уређењу 
планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења 
извршења уговора о набавкама.  

С обзиром да су општи акти којима се уређује област јавних набавки, ступили 
на снагу до дана када се ова Одлука има објавити, оправдано је њено ступање на 
снагу даном доношења.   
          

                                                                                         Општинска управа Темерин 


