
 
ПРИЛОГ 1 

  
ПРАВИЛНИКА 

О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА И ПРОЦЕДУРЕ ПЛАНИРАЊА, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ, ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И НАЧИНА ПЛАНИРАЊА И 

СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ 
ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА 

  
 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА 
 
 

Члан 1. 
 

Набавке на које се Закон не примењује прописане су чл. 11-21. Закона, а Закон се не примењује и 
на набавке испод прагова прописаних чланом 27. Закона.  
 

Члан 2. 
 

Поступци набавки на које се не примењује Закон се спроводе тако да се:  
 
- обезбеди примена начела Закона на начин који је примерен околностима конкретне набавке;  
- обезбеде циљеви који су прописани у овом правилнику;  
- спречи постојање сукоба интереса;  
- уговори цена која није већа од упоредиве тржишне цене за предмет набавке захтеваног 
квалитета.  
 

Члан 3. 
 

Потреба за покретањем поступка набавке се исказује подношењем захтева за набавку, у складу са 
одредбама овог правилника које се односе на јавне набавке.  
 
Подносилац захтева у захтеву наводи и предлог најмање три привредна субјекта којима би се 
упутио позив за подношење понуде.  
 
Изузетно, уколико подносилац захтева наведе предлог мање од три потенцијална понуђача 
којима би се упутио позив за подношење понуде, подносилац захтева је дужан да достави 
писмено образложење.  
 
На одобравање захтева за набавку примењују се одредбе овог правилника о јавним набавкама.  
 

Члан 4. 
 

На основу одобреног захтева, носилац планирања сачињава предлог одлуке о спровођењу 
поступка набавке која нарочито садржи податке о: предмету набавке, процењеној вредности 
набавке и лицу које је задужено за спровођење поступка набавке, односно комисији за набавку.  
 
Одлуку о спровођењу поступка набавке доноси помоћник директора Центра, а након 
потписивања, примерак одлуке се доставља лицу које је задужено за спровођење поступка 
набавке, односно комисији за набавку.  

 
 



 
Члан 5. 

 
Одлука о покретању набавке садржи следеће податке: 

1) Предмет набавке и шифру из ОРН; 

2) Процењену вредност набавке; 

3) Лице / састав комисије која спроводи набавку; 

4) Задатке лица / комисије за набавку; 

5) Називе најмање 3 понуђача који ће бити позвани да доставе понуду; 

6) Рокове за реализацију набавке; 

7) Податке о техничкој спецификацији и лицима која је израђују. 

 
Ако процењена вредност набавке не прелази износ од 500.000,00 динара, не постоји обавеза 
именовања комисије за набавку, у ком случају поступак јавне набавке спроводи лице задужено за 
спровођење поступка набавке.  
 
За спровођење набавки чија је процењена вредност већа од 500.000,00 динара именује се 
комисија за набавку.  
 
Комисија за набавку, односно лице задужено за спровођење поступка набавке, предузимају 
радње у поступку набавке.  
 
Након отварања понуда, чланови комисије, односно лице задужено за спровођење поступка 
набавке, потписују Изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса, применом одредаба овог 
правилника које се односе на поступак јавне набавке.  
 

Члан 6. 
 

Задаци лица задуженог за спровођење поступка, односно комисије за набавку су да:  
 
- припреми позив за подношење понуда и друге акте у поступку набавке;  
- отвори и прегледа понуде;  
- предузима све друге потребне радње у вези са спровођењем поступка набавке.  
 

Члан 7. 
 

Лице / Комисија задужена за спровођење набавке дужна је дa: 

1) Сачини позив за достављање понуда и упути га на адресе понуђача који су наведени у 
одлуци о спровођењу набавке а који према сазнању наручиоца могу да изврше набавку; 

2) Прими понуде и изврши њихову анализу и оцену и о томе сачини записник / извештај о 
прикупљеним понудама; 

3) Сачини уговор или наруџбеницу и достави је одговорном лицу заједно са записником / 
извештајем из тачке 2).  

Начин подношења понуде одређује се у позиву за подношење понуда и може бити: непосредно, 
путем поште или електронским путем.  
 

 



 

Позив за достављање понуда садржи: 

1) Податке о наручиоцу; 
2) Опис предмета набавке; 
3) Критеријум за избор понуђача; 
4) Уупутство понуђачима на који начин да доставе понуде и који су обавезни елементи 

понуде; 
5) Рок за достављање понуда.   

 
Рок за доставњање понуда мора бити примерен како би понуђачи могли да одговоре на захтев 
наручиоца и благовремено поднесу понуду.  
 

Члан 8. 
 

Изузетно, у случају набавки за које се понуде понуђача, а посебно акцијске понуде могу пронаћи 
на интернет презентацијама понуђача, лице / комисија за набавку  може прикупити понуде 
претрагом акцијских понуда и каталога понуђача и одабрати најповољнијег понуђача. 
 

Члан 9. 
 
Изузетно,  у случају хитне и непредвиђене набавке, службеник / лице за набавке може истражити 
понуде понуђача телефонским путем, али под условом да садржину разговора са понуђачима 
документује сачињавањем записника у коме ће констатовати следеће податке: 

1) Предмет набавке; 
2) Процењена вредност набавке; 
3) Датум и време позива; 
4) Листу понуђача који су позвани; 
5) Лица, представнике понуђача са којима је обављен разговор; 
6) Понуђену цену и остале битне елементе понуде; 
7) Потпис Службеника / лица које је разговор водило. 

 
Након извршеног истраживања, службеник / лице које је задужено за набавку сачињава 
наруџбеницу и доставља је одговорном лицу заједно са записником. 
 

Члан 10. 
 

Понуде поднете непосредно или путем поште референт евидентира у посебну евиденцију о 
примљеним понудама, као и понуде поднете електронским средствима.  
 
Понуде се отварају непосредно по истеку рока за подношење понуда и о поступку отварања 
понуда сачињава се записник, који садржи:  
 
1) датум и време почетка отварања понуда; 
2) предмет и процењена вредност јавне набавке; 
3) имена чланова комисије / одговорног лица за јавну набавку који учествују у поступку отварања 
понуда; 
4) имена представника понуђача који присуствују отварању понуда, ако их има; 
5) имена других присутних лица; 
6) број под којим је понуда заведена; 
7) назив понуђача, односно шифра понуђача; 



8) понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач; 
9) подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички 
приказати - квалитет, естетске и функционалне карактеристике не сматрају се подацима које је 
могуће нумерички приказати; 
10) уочени недостаци у понудама; 
11) евентуалне примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда; 
12) потписе чланова Комисије / одговорног лица;  
13) потписе присутних овлашћених представника понуђача;  
14) време завршетка поступка отварања понуда. 
 
У случају да у року за подношење понуда, није примљена ниједна понуда, наручилац је обавезан 
да сачини записник у који ће унети податак о томе да није примљена ниједна понуда. 
 
Записник о отварању понуда се може доставити привредним субјектима на њихов захтев писаним 
путем (укључујући и и-мејл).  
 

Члан 11. 
 

Битни недостаци понуде постоје уколико је понуда неблаговремена, не испуњава услове из 
техничких спецификација, уколико понуђач не докаже да испуњава захтеве из позива за 
подношење понуда или понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.  
 
Уколико понуда неког понуђача садржи битне недостатке, изузев уколико је понуда 
неблаговремена, тај понуђач ће бити позван да у примереном року отклони недостатке понуде, 
уколико таквим поступањем не може доћи до злоупотребе и довођења понуђача у неједнак 
положај.  
 
Уколико понуђач у примереном року не отклони битне недостатке понуде, понуда овог понуђача 
ће бити одбијена.  
 

Члан 12. 
 

У складу са извршеном стручном оценом понуда, комисија за набавку, односно лице задужено за 
спровођење поступка, припрема предлог одлуке о додели уговора или предлог одлуке о обустави 
поступка.  
 
Одлуку доноси овлашћено лице.  
 
Одлуку референт доставља привредним субјектима у року од 3 дана од дана доношења писаним 
или електронским путем.  
 

Члан 13. 
 

На поступак закључења уговора о набавци се примењују одредбе овог правилника које се односе 
на поступак јавне набавке.  
 

Члан 14. 
 

У поступку набавке на основу чл. 11-21. Закона, може се објавити обавештење за добровољну 
претходну транспарентност у складу са Законом.  
 

 



 
Члан 15. 

 
Уколико је процењена вредност набавке мања од 50.000,00 динара, може се након одобреног 
захтева за набавку у складу са овим правилником одредити да лице задужено за спровођење 
поступка набавке прибави, по правилу, три понуде и да применом критеријума најниже понуђене 
цене предложи најповољнију понуду.  
 
У том случају не примењују се одредбе овог правилника, изузев правила којима се уређује да је 
потребно:  
- обезбедити примену начела Закона на начин који је примерен околностима конкретне набавке;  
- обезбедити циљеве који су прописани у овом правилнику;  
- спречити постојање сукоба интереса;  
- уговорити цену која није већа од упоредиве тржишне цене за предмет набавке захтеваног 
квалитета.  
 

Члан 16. 
 

Помоћник директора Центра евидентира податке о врсти и вредности набавки из члана 1. овог 
Правилника, и то по сваком основу за изузеће посебно.  

За набавке које се реализују без процедуре прописане овим Правилником, податке за потребе 
извештавања доставља референт. 

Подаци из става 1. овог члана биће саставни део Годишњег извештаја о изузетим набавкама које 
ће наручилац сачинити према упутству Kанцеларије за јавне набавке и објавити на Порталу јавних 
набавки најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину. 

Податке о набавкама изузетим од примене закона за које нису закључени уговори, податке о 
потрошњи за потребе Годишњег извештаја из става 2. овог члана доставља лице задужено за 
финансије Центра.  

 
Члан 17. 

 
Овај прилог је саставни део Правилника о јавним набавкама Новосадског дечијег културног 
центра, Нови Сад, од 30. децембра 2020. године, којим се ближе уређује материја планирања и 
спровођења поступка јавних набавки на које се Закон не примењује, и објављен је на интернет 
страници Центра. 
 
 
 
 
У Новом Саду, 
15.01.2021. године 
 

 
 


