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На основу члана 22. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује
поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/2015), председник
Општине Књажевац доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке унутар општине Књажевац
Члан 1.
Овим Правилником врши се измена Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке унутар општине Књажевац, број 404-22/2016-02 од дана 29.02.2016. године (у
даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
У члану 1. Правилника став 3. мења се и гласи:
''Све јавне набавке за потребе органа општине Књажевац (Скупштина општине,
председник Општине, Општинско веће, Општинска управа, Правобранилаштво општине
Књажевац) спроводе се преко наручиоца Општина Књажевац, МБР 07212764, ПИБ 102106760,
који има својство правног лица и који је регистрован на Порталу јавних набавки.''
Члан 3.
У члану 7. Правилника став 1. мења се и гласи:
''Годишњи планови јавних набавки садрже обавезне елементе одређене Законом и
одгвоварајућим подзаконским актом и мора бити усаглашен са Одлуком о буџету општине
Књажевац и финансијским плановима органа општине Књажевац- Скупштине општине
Књажевац, председника Општине и Општинског већа општине Књажевац (заједнички план),
Општинске управе Књажевац и Правобранилаштва општине Књажевац.''
Члан 4.
У члану 24. Правилника став 1. мења се и гласи:
''Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће, Општинска управа
Књажевац и Правобранилаштво општине Књажевац, доносе годишње планове јавних набавки
после усвајања Одлуке о буџету општине Књажевац и финансијских планова органа општине
Књажевац, а најкасније до 20. фебруара текуће године.''
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана давања сагласности
Општинског већа на исти.
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