
ПРОЦЕДУРА О УЈЕДНАЧЕНОМ ПОСТУПАЊУ ПРИЛИКОМ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ПО ОСНОВУ 

 УГОВОРА О ДЕЛУ И УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА 

 

 1. 

Овом процедуром се регулише уједначено поступање приликом ангажовања лица по основу 

уговора о делу (на које се због вредности ниже од оне прописане законом не примењује Закон о 

јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима. 

2. 

У ситуацијама када је то неопходно, декан, продекани или руководиоци пројеката (у даљем 

тексту: одговорна лица) могу покренути поступак за ангажовање лица по уговору о делу или по 

уговору о привременим и повременим пословима. 

3. 

Одговорно лице детаљније дефинише врсту посла за чије извршење је неопходно ангажовати 

лице по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима. Такође се 

дефинишу и вештине, знања, искуство које ангажовано лице мора да испуњава у складу са 

референтним листама за те послове. 

4. 

На основу задатих критеријума прикупљају се три понуде за извршење посла. 
Понуде се анализирају и бира се оно лице које може најквалитетније обавити посао, у задатом 

року и по најповољнијој цени. 

Одговорно лице приликом избора не сме имати никакву приватну корист или погодност за себе 

или за повезано лице, што се у сваком конкретном случају доказује потписаном изјавом.  

5. 

У изузетним случајевима, уколико због специфичности посла који треба обавити прикупљање три 

понуде није могуће/сврсисходно, одговорно лице потписује изјаву која се налази у прилогу ове 

процедуре. 

Члан 6. 

Сачињава се уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима у писаном 

облику који потписују декан и ангажовано лице. 

Београд, октобар 2019.                                                         Универзитет у Београду-ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Воја Радовановић 



 

Прилог 1. 

И З Ј А В А 

О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ И УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И 

ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА 

 

На основу Правилника о поступку и процедури о уједначеном поступању приликом ангажовања 

лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима, овом изјавом 

потврђујем следеће: 

- Да због специфичности посла за које се лице ангажује није могуће/сврсисходно прикупити 

три понуде.  

- Да је избор лица које ће бити ангажовано био непристрасан и да не остварујем никакав 

приватни интерес за мене или за лице са којим сам повезан. 

 

 

Београд, ________________     Име и презиме одговорног лица 

        ____________________________ 
          потпис 

         

 

 

 

 


