ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ИДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ
УРЕЋИВАF6У ПОСТУПКА НАБАВКЕ У
АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ
,, ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ"
БЕОГРАД

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
91/19; у даљем тексту: ЗЈН) и члана 41. Статута Акционарског дршт=а „Електромрежа
Србије" Београд („Службени гласник РС", број 88/16), директор Акционарског друштва
„Електромрежа Србије" Београд, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЋИВ FbY ПОСТУПКА
НАБАВКЕ У АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБ ЈЕ" БЕОГРАД

Члан 1.

У члану 5. Правилника о ближем уреfјивању поступка набавке у Акционарском
друштву „Електромрежа Србије", број 020-00-ОАКТ-15/2020-003 ОД 0.07.2020.године
(у даљем тексту: Правилник), после става 2. додаје се нови став З. ко и гласи:
„ОЈ која је носилац планирања није дужна да разматра критеријумеI за планирање из
става 1. и 2. овог члана у случају предмета набавки намењениХ за реализацију
пројеката који се налазе у десетогодишњем Плану развоја преносног система и
трогодишњем Плану, инвестиција у преносни систем, а чија је оправданост утврfјена
Одлуком Агенције за енергетику Републике Србије којом се даје сагласност на План
развоја преносног система Републике Србије и Одлуком Агенцv1је на енергетику
Републике Србије којом се даје сагласност на План инвестиција у преносни систем"
Досадашњи став З. који постаје став 4. мења се и гласи:
, Надлежни извршни/корпоративни директори/руководиоци самосталних сектора
одговорни су за поступање у складу са ставом 1. до З. овог члана приликом
сачињавања предлога плана набавки ОЈ-е из делокруга своје надлежности.

Члан 2.

У члану 6. Правилника, после става 16. додају се нови ст 17 и 18. који гласе:
„Процењена вредност набавке које су изузете од примене ЗЈН, у складу са чл. 13. и
17. ЗЈН, одреi7YJе се у складу са Ценовником услуга и радова повеtзаних привредних
друштава („Електроисток изградња" доо Београд и„Електроисток П ојектни биро" доо
Београд), без посебне обавезе додатног испитивања и истражавања тржишта у складу
са овим чланом Правилника.
ОЈ за комерцијалне послове дужна је да за потребе истраживања т•жишта на захтев
ОЈ која је носилац планирања, достави расположиве податке о закљ ченим уговорима
у претходном периоду за конкретан предмет набавке."
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Члан 3.
Овај Правилник ступа на снаry даном доношења.
Акционарско друштво „Електромрежа
Србије" Бео~рад
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Датум: 2 4 -09- 2020
Београд
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