На основу члана 22. став 1. 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), а у складу с Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак
јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 83/2015), доносим
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАБАВКАМА
У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о набавкама у Народној банци Србије (Г. бр. 1545 од 13. марта 2014. године, Г.
бр. 5808 од 4. августа 2014. године, Г. бр. 7575 од 12. октобра 2015. године и Г. бр. 9906 од 30.
децембра 2016. године), у члану 14. став 2, после речи: „организационе делове задужене за
реализацију закључених уговора“ додају се запета и речи: „Центар за контролинг“.
Члан 2.
После члана 14. додаје се члан 14а, који гласи:
„Члан 14а
По пријему обавештења из члана 14. ст. 2. и 3. овог правилника, Дирекција за рачуноводство
и финансије и Центар за контролинг, у оквиру свог делокруга, проверавају усклађеност износа
средстава планираних набавки из обједињеног обрасца за планирање са одлуком гувернера о
максималном износу инвестиционог плана за годину за коју се план набавки израђује и
максималном износу набавки из категорије трошкова које се планирају тим планом.
Ако износ средстава планираних набавки из обједињеног обрасца за планирање није усклађен
са одлуком гувернера из става 1. овог члана, Дирекција за рачуноводство и финансије и Центар за
контролинг, у оквиру свог делокруга, на предлог организационих делова који су прекорачили
износ средстава који им је распоређен у складу са одлуком из тог става, и у сарадњи с тим
организационим деловима, врше потребне измене у обједињеном обрасцу за планирање,
обезбеђују апликативни преглед извршених измена и о њима обавештавају Дирекцију за набавке –
до 2. децембра текуће године.
Ако је износ средстава планираних набавки из обједињеног обрасца за планирање усклађен са
одлуком гувернера из става 1. овог члана, Дирекција за рачуноводство и финансије и Центар за
контролинг о томе обавештавају Дирекцију за набавке у року из става 2. овог члана.“.
Члан 3.
У члану 18, став 1. мења се и гласи:
„Дo 5. децембра текуће године, Дирекција за набавке израђује предлог плана набавки и, са
добијеним сагласностима Центра за контролинг и Дирекције за рачуноводство и финансије,
доставља га генералном сектетару, који га, са својим примедбама и сугестијама, доставља
гувернеру на мишљење најкасније 10. децембра текуће године.“.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана oбјављивања на огласним таблама Народне
банке Србије.
Г. бр. 8246
29. септембра 2017. године
Београд

Гувернер
Народне банке Србије
др Јоргованка Табаковић,с.р.

Објављено на огласним таблама Народне банке Србије 29. септембра 2017. године.
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