НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (ДОБРА, УСЛУГЕ, РАДОВИ)-Чл.2.
1) од организација које се, у смислу овог закона, сматрају наручиоцем и које су основане за
обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке;
2) по основу међународног споразума који се односи на испоруке добара, извођење радова,
пружање услуга или јавне конкурсе за нацрте, којим је предвиђена заједничка примена или
експлоатација пројекта од стране држава, односно организација које су га закључиле;
3) ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода, других
несрећа или хаварија, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода,
несрећа односно хаварија;
4) наоружања и друге набавке које су као поверљиве одређене посебним прописима (наручилац
набавке у овом случају је дужан да најкасније до 31.јануара текуће године обавести Управу за
јавне набавке о планираним набавкама у тој години)

УСЛУГЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (Чл.98)
Одредбе овог закона не односе се на:
1) услуге наведене у члану 2. овог закона:
2) финансијске услуге (кредит, зајам) везане за куповину или закуп земљишта, изграђених
стамбених објеката или других непокретности, односно права у вези са њима, без обзира у
каквој се форми закључује, да ли је закључен истовремено, пре или после закључења
уговора о куповини или закупу непокретности;
3) куповину, развој, продукцију или копродукцију радио и телевизијског програма или
времена за емитовање програма;
4) услуге гласовне телефоније, телекса, радио-телефоније, пејџинга и сателитске услуге;
5) услуге арбитраже и споразумног решавања спорова;
6) финансијске услуге у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од
вредности или других финансијских инструмената;
7) услуге Народне банке Југославије;
8) уговоре о раду, и
9) услуге истраживања и развоја (осим у случају када резултате истраживања наручилац
користи искључиво за своје потребе) под условом да трошкове ових услуга сноси у
потпуности наручилац.

Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама је:
1) државни орган, организација, установа или други дир. или индир.корисник буџ.средстава
у смислу закона којим се уређује буџ.систем, као и организација за обавезно соц.осиг.;
2) правно лице основано од стране дир.или индиректног кор.б.сред. у циљу остваривања
општег (јавног) интереса, при чему више од половине чланова органа управљања чине представници
корисника буџ.срестава или у коме више од половине гласова у органу управљања имају
представници корисника буџ.средстава;
3) јавно пред. и пред.основано од стране јавног пред. у којем дир. или индир.корисник
буџ.срестава, односно други наручилац, у смислу овог закона поседује више од 50% акција односно
удела;
4) други облик предузећа које је преко управљања или на други начин повезано са органима,
организацијама, односно правним лицима из тачке 1 ако на основу такве повезаности заједнички
обликују пословну политику и усклађено наступају ради остваривања пословних циљева или врши
значајан утицај на посл.одлуке, финансирање и пословање предузећа.

