
 

Република Српска 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

            Управни одбор  

  

 

Број: 03/04-3.1510-2/18 

Дана, 05.06.2018. године 

 

На основу члана 62. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18) и члана 26. став (1) тачка 2) 

Статута Универзитета, Управни одбор Универзитета, на 12. сједници одржаној 05.06.2018. 

године,  д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК 

о измјенама и допунама Правилника о поступку јавних набавки роба, услуга и радова  

на Универзитету у Бањој Луци 

 
Члан 1. 

Овим Правилником врше се измјене и допуне Правилника о поступку јавних набавки 

роба, услуга и радова  на Универзитету у Бањој Луци, број: 03/04-3.3585-2/15 од 27.10.2015. 

године (у даљем тексту: Правилник), и то: 

 

 у члану 5. Правилника, став (2) мијења се и гласи:  

„(2) Приједлог за доношење Одлуке о покретању поступка јавне набавке треба бити заснован 

на Плану јавних набавки или посебној одлуци из члана 17. Закона, односно члану 2. став 

1. овог Правилника.“ 

 

 члан 6. Правилника мијења се и гласи: 

„Члан 6.  

На основу достављеног приједлога из члана 5. овог Правилника, Одлуку о покретању 

поступка набавке и Рјешење о именовању комисије за јавне набавке доноси:  

а) Ректор, за све набавке предвиђене у Плану јавних набавки на Униеврзитету и за набавке за 

које се доноси посебна одлука из претходног члана, а чија је процијењена вриједност 

једнака или мања од 20.000,00 КМ, односно 

б) Управни одбор Универзитета, за набавке за које се доноси посебна одлука из претходног 

члана, а чија је процијењена вриједност већа од 20.000,00 КМ. 

Набавке роба, услуга и радова чија је процијењена вриједност на годишњем нивоу 

једнака или мања од 6.000 КМ врши се у складу са одредбама Правилника о спровођењу 

поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци.“ 

 

Члан 2. 

  Овај Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку јавних набавки роба, 

услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на веб страници Универзитета. 

 

 
Достављено:                             ПРЕДСЈЕДНИК 
1. Свим факултетима/Академији/Институту,                    УПРАВНОГ ОДБОРА 

2. Финансијском директору, 

3. а/а.                 Проф. др Рајко Гњато, с.р. 


