
 

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/19, 

у даљем тексту: Закон) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање 

(„Службени гласник РС” бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), в.д. директор 

Републичког фонда за здравствено осигурање, доноси  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА И ПРОЦЕДУРЕ ПЛАНИРАЊА, 

СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И НАЧИНА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА 

НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И 

НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења 

поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и 

спровођења набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује и набавки 

друштвених и других посебних услуга, број 08 Број: 110-41/21, од 12.04.2021. године, у 

члану 40. после става 3. додаје се став 4 који гласи: 

,, У складу са Законом о јавним набавкама, по правилу се планира спровођење 

отвореног или рестриктивног поступка, с тим да се приликом одређивање врсте поступка за 

сваку конретну јавну набавку морају узети у обзир и претходна искуства у набавкама исте 

врсте предмета набавке, постојање законских услова за примену неке друге врсте поступка, 

стање на тржишту предмета јавне набавке и могућности за уштеду.“ 

 

Члан 2. 

У члану 45. у ставу 3. брише се реч у загради ,,еминентни“. 

У истом члану у ставу 4. мења се тачка ,,б“ тако да гласи ,,б) лице које има стручно 

знање из области која је предмет јавне набавке, запослено код наручиоца или у референтној 

здравственој установи која је крајњи корисник добара, односно услуга које су предмет јавне 

набавке.“ 

Мења се став 5. тако да гласи ,, Чланове комисије који су запослени код Наручиоца, 

предлаже организациона јединица надлежна за послове јавних набавки, организациона 

јединица са чијим надлежностима је предмет јавне набавке директно повезан или у којој су 

запослена лица која имају стручна знања у области која је предмет јавне набавке. Чланове 

стручног дела комисије који нису запослени код Наручиоца може да предлажи директор 

референтне здравствене установе која је корисник предмета јавне набавке или одговорно 

лице Наручиоца.“ 

 

 

 

 

 



Члан 3. 

После члана 75. додаје се члан 75а. који гласи: 

,,Члан 75а. 

Евалуација поступка и анализа уштеда 

Након спроведеног поступка централизоване јавне набавке Наручилац врши 

евалуацију поступка са становишта остваривања постављених циљева поступка јавне 

набавке и анализу остварених уштеда.“ 

 

Члан 4. 

Правилник о изменама и допуни Правилника о ближем уређивању начина и 

процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о 

јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се закон о јавним 

набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 08 Број: 110-

41/21, од 12.04.2021. године, ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 


