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Трг слободе 1 

 

На основу члана 22. став 1. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и члана 51. став 1. тачка 10. 

Статута Града Суботице („Службени лист 

Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

„Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 

15/13),  

Градоначелник Града Суботице дана 30. 

маја 2016. године доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о изменама и допунама Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке који се 

спроводи за потребе Градоначелника Града 

Суботице као наручиоца 

 

Члан 1. 

У члану 3. Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке који се 

спроводи за потребе Градоначелника Града 

Суботице као наручиоца („Службени лист Града 

Суботице“, бр. 40/14 и 41/14-исправка) став 4. 

мења се и гласи:  

„План набавки је годишњи план јавних 

набавки који садржи податке прописане 

законом.“ 

Став 6. мења се и гласи: 

„Уговор о јавној набавци је теретни 

уговор закључен у писаној или електронској 

форми између једног или више понуђача и једног 

или више наручилаца, који за предмет има 

набавку добара, пружање услуга или извођење 

радова.“ 

Члан 2. 

Члан 5. мења се и гласи:  

„План набавки Градоначелника је 

годишњи план јавних набавки (у даљем тексту: 

План јавних набавки) који садржи следеће 

податке:  

1) редни број јавне набавке;  

2) предмет јавне набавке;  

3) процењену вредност јавне набавке;  

4) врсту поступка јавне набавке;  

5) оквирни датум покретања поступка;  

6) оквирни датум закључења уговора;  

7) оквирни рок трајања уговора.“ 

 

Члан 3. 

Наслов изнад члана 6. и члан 6. мењају се 

и гласе: 

 

„Обавеза објављивања Плана јавних набавки на 

Порталу јавних набавки 
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Члан 6. 

План јавних набавки и измене и допуне 

плана објављују се на Порталу јавних набавки у 

року од десет дана од дана доношења.“ 

 

Члан 4. 

Наслов изнад члана 7. и члан 7. мењају се 

и гласе: 

 

„Измене и допуне Плана јавних набавки 

Члан 7. 

Изменом и допуном Плана јавних набавки 

сматра се измена у погледу повећања процењене 

вредности јавне набавке за више од 10 %, измена 

предмета јавне набавке, односно планирање нове 

јавне набавке.“ 

Члан 5. 

У члану 9. став 4. иза речи: „План“ додаје 

се реч: „јавних“. 

Члан 6. 

У члану 21. став 1. алинеја 4. иза речи: 

„предмета,“ брише се реч: „количина,“, а иза 

речи: „вредности,“ бришу се речи: „приоритета 

набавки“. 

У алинеји 8, 9. и 10. речи: „Плана 

набавки“ замењују се речима: „Плана јавних 

набавки“. 

У став 2. речи: „Плана набавки“ замењују 

се речима: „Плана јавних набавки“. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Одсек за јавне набавке уноси корекције 

нацрта Плана јавних набавки Градоначелника и 

припрема предлог Плана јавних набавки 

Градоначелника који доставља Градоначелнику и 

Служби за интерну ревизију.“ 

 

Члан 7. 

У члану 22. иза речи: „Градоначелника,“ 

бришу се речи: „а најкасније до 31. јануара,“. 

 

Члан 8. 

Члан 23. мења се и гласи: 

„План јавних набавки Одсек за јавне 

набавке објављује на Порталу јавних набавки у 

року од десет дана од дана доношења и 

истовремено доставља Кабинету, односно 

надлежним организационим јединицама, као и 

Служби за интерну ревизију.“ 

 

Члан 9. 

Члан 24. мења се и гласи: 

„Измене и допуне плана јавних набавки 

доносе се у поступку који је прописан за 

доношење плана јавних набавки. 

Измене и допуне плана јавних набавки 

Одсек за јавне набавке објављује на Порталу 

јавних набавки у року од десет дана од дана 

доношења и истовремено доставља Кабинету, 

односно надлежним организационим јединицама, 

као и Служби за интерну ревизију.“ 

Ч 

лан 10. 

Наслов под тачком 4.:„Праћење извршења 

Плана набавки“ и чл. 25. и 26. се бришу. 

 

Члан 11. 

У члану 32. став 1. и 2. речи: „Планом 

набавки“ замењују се речима: „Планом јавних 

набавки“. 

У ставу 3. речи: „Плана набавки“ 

замењују се речима: „Плана јавних набавки“, 

 

Члан 12. 

У члану 43. став 3. мења се и гласи: 

„Потписана одлука објављује се на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Града у року од три дана од дана доношења.“ 

 

Члан 13. 

У члану 46. став 16. брише се. 

 

Члан 14. 

У члану 47. став 3. брише се. 

 

Члан 15. 

У члану 50. став 4. мења се и гласи: 

„Након закључења уговора о јавној 

набавци или коначности одлуке о обустави 

поступка, Одсек за јавне набавке сву 

документацију везану за спроведени поступак 

јавне набавке доставља организационој јединици 

Градске управе надлежној за послове архивирања 

ради чувања исте у складу са прописима који 

уређују област документарне грађе и архива, а 

предмет уговора о јавној набавци доставља 

Кабинету Градоначелника ради праћења његовог 

извршења.“ 

Члан 16. 

Наслов изнад члана 64. и члан 64. се 

бришу. 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града 

Суботице“. 

 

Градоначелник 

Маglai Јеnő, дипл. правник, с.р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД СУБОТИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-021-33/2016 

Дана: 18. 05. 2016. 

Суботица 

Трг слободе 1 
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 На основу члана 21. Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник РС“, број 111/09 и 

20/15), члана 2. Правилника о посебним мерама 

заштите од пожара у пољопривреди („Службени 

гласник РС“ број 27/84) и члана 51. став 1. тачка 

5. Статута Града Суботице („Службени лист 

Општине Суботица“ број 26/08 и 27/08 - исправка 

и „Службени лист Града Суботица“ број 46/11 и 

15/13), 

 Градоначелник Града Суботица дана 18. 

маја 2016. године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Штаба за жетву стрних жита и 

јесењу бербу ратарских усева на подручју 

Града Суботице у 2016. години 
 

I 
 Образује се Штаб за жетву стрних жита и 

јесењу бербу ратарских усева на подручју Града 

Суботице у 2016. години (даље у тексту: Штаб) у 

следећем саставу: 

 

Шиме Острогонац, Градско веће Града 

Суботице, председник; 

Вилмош Јухас, МУП РС, Одељење за 

ванредне ситуације у Суботици, заменик 

председника; 

Зоран Бијелић, МУП РС, Одсек управљања 

ризицима и цивилну заштиту Суботице, 

члан; 

Горан Љубисављевић, МУП РС, Ватрогасно 

спасилачка јединица у Суботици, члан; 

Мирослав Марковић, Ватрогасни савез 

Суботице, члан; 

Иван Војнић Тунић, Регионална привредна 

комора, члан; 

Гргур Стипић, Градска управа Града 

Суботице, члан; 

Ванда Борков, Градска управа Града 

Суботице, члан; 

Фрањо Дулић, пољопривредни произвођач, 

члан. 

II 
 Задатак Штаба је да прати одвијање жетве 

стрних жита и јесење бербе ратарских усева на 

подручју Града Суботице у 2016. години, 

сачињава извештаје о динамици извршења 

жетве/бербе, са пратећим проблемима, да 

извештава надлежне институције о току 

извршења жетве/бербе, да организује прегледе 

припремљености механизације за жетву/бербу, 

посебно са аспекта заштите од пожара, да 

организује превентивне мере спречавања појаве 

пожара и његово сузбијање у току извођења 

жетвених/бербанских радова и да иницира 

решавање осталих проблема који се могу јавити у 

жетви/берби као што је питање складиштења и 

откупа рода и друго. 

 

III 
 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 

 

Градоначелник 

Маglai Јеnнő, дипл. правник с.р. 
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