
 На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и члана 18. став 1. тачка 3. Закона о Народној банци Србије („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и 

40/2015 – одлука УС), доносим  

 

ПРАВИЛНИК 

О ИНТЕРНОМ ПЛАНУ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ   

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују садржина интерног плана за спречавање корупције у 

јавним набавкама Народне банке Србије, односно мере и радње које је потребно предузети како не 

би дошло до корупције, сукоба интереса и повреде конкуренције у планирању јавне набавке, 

поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци Народне банке Србије, као и 

начин поступања у случају сумње у постојање корупције у јавним набавкама Народне банке 

Србије.  

Интерни план из става 1. овог члана примењује се и на набавке добара, услуга и радова на које 

се не примењује закон којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закон).   

 

Члан 2. 

Циљеви овог правилника су следећи: 

– очување и унапређење интегритета Народне банке Србије као наручиоца у смислу 

Закона, као и интегритета запослених у Народној банци Србије (у даљем тексту: запослени) који 

обављају послове у вези с јавним набавкама; 

– идентификовање, процена и смањење ризика од настанка корупције, сукоба интереса и 

повреде конкуренције, у вези с пословима јавних набавки;  

– јачање превенције кроз формулисање мера и активности којима се спречава и/или 

отклања могућност за настанак корупције, сукоба интереса и повреде конкуренције; 

– подизање свести запослених о неопходности поштовања највиших стандарда пословног 

понашања и професионалне одговорности у обављању послова у вези с јавним набавкама; 

– повећање транспарентности у обављању послова у вези с јавним набавкама; 

– јачање поверења јавности у Народну банку Србије; 

– успостављање ефикасног система интерних контрола у обављању послова јавних 

набавки.   

 

Члан 3. 

Поједини појмови употребљени у овом правилнику имају следеће значење:  

1) интегритет је професионална честитост, институционална целовитост и 

усклађеност, као и начин поступања у складу с моралним вредностима;   

2) корупција је однос који се заснива злоупотребом положаја или утицаја у пословима 

јавних набавки, ради стицања личне користи или користи за другога;   

3) сукоб интереса је однос између представника наручиоца и понуђача који може 

утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, у складу са 

Законом;   
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4) повреда конкуренције је договарање понуђача или заинтересованих лица у вези с 

подношењем понуде у поступку набавке.   

 

II. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ, СУКОБА ИНТЕРЕСА И 

ПОВРЕДЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У НАБАВКАМА  

  

Члан 4. 

 Све организационе јединице Народне банке Србије, као и сви запослени који обављају 

послове у вези с набавкама, у поступку планирања набавки, спровођења поступака набавки, 

извршења уговора о набавкама и контроле послова у вези с набавкама – дужни су да поступају у 

складу са законом, другим прописом и унутрашњим општим актима Народне банке Србије (у  

даљем тексту: општи акт) којима се уређују набавке и на начин којим се обезбеђује поштовање 

начела прописаних општим актом о пословном понашању запослених у Народној банци Србије.   

  

Члан 5. 

Организациона јединица у чијем је делукругу контрола послова у вези с набавкама (у даљем 

тексту: Центар за контролинг) врши редовну годишњу процену ризика од настанка корупције, 

сукоба интереса и повреде конкуренције у набавкама, помоћу упитника који се доставља 

организационим јединицама које су укључене у поступак планирања набавки, спровођење 

поступака набавки и праћење извршења уговора о набавкама, и то најкасније 30. априла текуће 

године.  

Организационе јединице попуњене упитнике из става 1. овог члана достављају Центру за 

контролинг најкасније 20. маја текуће године.  

 Методологију за идентификацију и процену ризика од настанка корупције, сукоба интереса и 

повреде конкуренције у набавкама сачињава Центар за контролинг.  

Центар за контролинг врши анализу идентификованих и процењених ризика, о чему сачињава 

извештај који, заједно с предлогом мера за смањење тих ризика, доставља гувернеру на 

сагласност. 

Извештај и мере из става 4. овог члана на које се гувернер сагласио – Центар за контролинг 

доставља Дирекцији за законодавно-правне послове.   

 Центар за контролинг прати извршење мера из става 5. овог члана. 

  

Члан 6. 

Ради утврђивања забране радног ангажовања код добављача, у складу са Законом, 

организациона јединица у чијем су делукругу послови набавки води евиденцију о добављачима с 

којима је Народна банка Србије у току једне године закључила уговоре чија је вредност већа од 

5% укупне вредности свих закључених уговора у том периоду. 

Ако има сазнања о поступању супротном забрани из члана 25. Закона, организациона 

јединица у чијем су делукругу послови набавки податке о томе доставља Центру за контролинг, 

који о томе обавештава гувернера. 
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III.   ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ КОРУПЦИЈЕ, СУКОБА ИНТЕРЕСА И ПОВРЕДЕ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ У НАБАВКАМА   
 

Члан 7.  

Запослени који има сазнања о постојању корупције, сукоба интереса и повреде конкуренције 

у набавкама – информацију о томе може доставити лицу овлашћеном за пријем информације и 

вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Народној банци Србије, у складу са 

општим актом о поступку унутрашњег узбуњивања у Народној банци Србије. 

Забрањено је спречавање откривања информације из става 1. овог члана, као и предузимање 

штетне радње због откривања те информације. 

Запослени не сме лицу из става 1. овог члана доставити информацију из тог става за коју зна 

да није истинита, нити сме, поред захтева за поступање у вези са информацијом из става 1. овог 

члана, тражити противправну корист. 

У случају из става 1. овог члана, запослени из тог става има право на заштиту, у складу са 

законом којим се уређује заштита узбуњивача и општим актом из тог става.   

 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

  

Члан 8.   

 Овај правилник ступа на снагу даном објављивања на огласним таблама Народне банке 

Србије.  

 

Г. бр. 8442 Г у в е р н е р 

12. новембра 2015. године Народне банке Србије 

Б е о г р а д  

 др Јоргованка Табаковић, с.р. 

 

  

 

 Објављено на огласним таблама Народне банке Србије 12. новембра 2015. године.  


