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На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Правилником о садржини акта 
којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени 
гласник РС”, број 106/13) и чл.35. Статута Установе у култури Културни центар 
Крушевац, директор Културног центра Крушевац, доноси следећи: 
 
 

     ПРАВИЛНИК  
          О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
Предмет уређивања 
 

Члан 1.  
 

Овим Правилником уређује се поступак јавних набавки у Културном центру 
Крушевац (у даљем тексту: Наручилац). 

Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова 
јавних набавки у складу са  законом којим се уређују јавне набавке (у даљем 
тексту: Закон), а нарочито се уређује начин планирања набавки (критеријуми, 
правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин 
испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка 
јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања 
конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења 
уговора о јавној набавци.  

Правилником се уређују и набавке добара или услуга или уступање 
извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набaвке.  

На питања која нису посебно уређена овим Правилником сходно се 
примењују одредбе Закона о јавним набавкама ((„Службени гласник РС”, број 
124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката донетих на основу овог Закона.  

 
 

Основне одредбе 
 

Члан 2. 
Примена 
 
 Овај Правилник је намењен свим организационим јединицама и функцијама 
у Културном центру Крушевац које су, у складу са важећом регулативом и 
унутрашњим општим актима, укључени у планирање набавки, спровођење 
поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.   
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Све организационе јединице односно службе Наручиоца, посебно Пословна 

јединица за опште и правне послове и Пословна јединица за економске послове и 
рачуноводство су обавезне у поступању у вези са јавним набавкама предвиђеним 
Законом, другим прописима, унутрашњим општим актима и овим правилником. 

Сви руководиоци организационих јединица односно служби су даље у 
обавези да упознају своје запослене са обавезама, правилима, начином поступања 
прописаним Правилником. 

Директор Наручиоца, у складу са бројем поступака набавки, обимом и 
потребама пословања, одређује организационе јединице, односно лица која ће 
обављати послове планирања, спровођења поступака и праћења извршења уговора 
о јавним набавкама, на начин који ће омогућити остваривање циљева овог 
Правилника. 

 
Члан 3. 

Појмови 
 

Јавном набавком сматра се прибављање добара или услуга или уступање 
извођења радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и овим 
правилником. 

Набавка која је изузета од примене Закона је набавка предмета набавке, 
који је такође потребан за обављање делатности Наручиоца, а на коју се не 
примењују одредбе Закона. 

Послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка 
јавне набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну 
набавку; израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; 
израда уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други 
послови који су повезани са поступком јавне набавке. 

План набавки је годишњи план набавки наручиоца, који се састоји од плана 
јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује.     

Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање 
услуга или извођење радова. 

Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или 
електронској форми између наручиоца и понуђача у складу са спроведеним 
поступком јавне набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или 
извођење радова.  

Уговор о јавној набавци (у даљем тексту: уговор) се закључује након 
спроведеног отвореног и рестриктивног поступка, а може да се закључи и након 
спроведеног квалификационог поступка, преговарачког поступка са објављивањем 
позива за подношење понуда, преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда, конкурентног дијалога, конкурса за нацрте и поступка јавне 
набавке мале вредности, ако су за то испуњени Законом прописани услови. 
Поступак јавне набавке спроводи се у складу с начелима Закона.  
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Предмет уговора о јавној набавци 
 

Члан 4.  
 

Предмет уговора о јавној набавци могу бити :  
1. набавка добара  
2. набавка радова  
3. набавка услуга  
 

Члан 5.  
 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке: 
-  прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду 

сврху, намену и вредност јавне набавке; 
- обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у 

роковима и на начин прописан законом, са што мање трошкова везаних за поступак 
и извршење јавне набавке; 

-  омогући што је могуће већу конкуренцију; 
-  обезбеди јавност и транспарентност поступка јавне набавке; 
- у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим 

понуђачима. 
 

 
Члан 6. 
 

Веза са другим документима 
 

Правилником може да се врши упућивање на примену усвојених аката 
Наручиоца и сертификованих процедура по домаћим, европским или 
међународним стандардима, којима се уређују питања из овог Правилника, 
уколико нису у супротности са одредбама Закона и овог Правилника. 

 
 

Члан 7. 
 
Циљеви правилника 
 

Циљ Правилника је да се набавке спроводе у складу са Законом, да се 
обезбеди једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било ког вида 
дискриминације, да се обезбеди благовремено прибављање добара, услуга и радова 
уз најниже трошкове и у складу са објективним потребама Наручиоца. 
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Један од циљева уређивања Правилника је и да спречи непотребне 

прекршајне поступке и спречавање корупције и сукоба интереса. 
Циљ поступка јавне набавке је да добра, услуге и радови који се набављају 

буду одговарајућег квалитета и потребних количина и да буду набављени по 
најповољнијој цени. 

Спровођење поступка јавне набавке има за циљ да омогући несметано 
одвијање процеса рада и обављања делатности. 

Службе и лица која учествују у поступку јавне набавке обављају активности 
и послове у свим фазама поступка у складу са начелима јавних набавки и са 
пажњом доброг домаћина. 

 
 
Начин планирања набавки 
 

Члан 8. 
 

Правилникoм се уређују поступак, рокови израде и доношења плана набавки 
и измена плана набавки, извршење плана набавки, надзор над извршењем, 
извештавање, овлашћења и одговорност организационих јединица, односно лица 
која учествују у планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања. 

 
Пословна јединица за опште и правне послове и лица која учествују у 

планирању, обављају активности и послове у вези израде плана набавки, доношења 
плана набавки, измена плана набавки, извршења плана набавки и извештавања у 
вези са извршењем плана набавки. 
 

Члан 9. 
 

План набавки састоји се од плана јавних набавки и плана набавки на које се 
Закон не примењује. 

План набавки садржи обавезне елементе одређене Законом и подзаконским 
актом и мора бити усаглашен са буџетом Републике Србије, територијалне 
аутономије, локалне самоуправе или финансијским планом наручиоца. 

План набавки доноси директор до 31. јануара за текућу годину, поштујући 
правила о његовом сачињавању и достављању која су прописана Законом и 
подзаконским актом. 

Садржина, начин израде и достављања плана набавки, измене плана, као и 
извештаја о извршењу плана су прописани Законом и подзаконским актом, и као 
обавезан начин достављања плана набавки Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији је предвиђен апликативни софтвер који је израдила и 
поставила на свој сајт Управа за јавне набавке. 
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Критеријуми за планирање набавки 
 

Члан 10. 
 

Критеријуми који се примењују за планирање сваке набавке су: 
 
1) да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности и у складу са 
планираним циљевима који су дефинисани у релевантним документима (прописи, 
стандарди, годишњи програми пословања, усвојене стратегије и акциони 
планови...) 
2) да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке 
одговарају стварним потребама наручиоца; 
3) да ли је процењена вредност набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, 
а имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање на 
тржишту (цена и остали услови набавке); 
4) да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и 
каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива; 
5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су 
предности и недостаци тих решења у односу на постојеће; 
6) стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом 
добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл); 
7) прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и 
закљученим уговорима; 
8) праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме у 
односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта 
постојеће опреме и сл; 
9) трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови 
употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе); 
10) ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке, као и трошкови 
алтернативних решења. 

 

Јавна набавка мале вредности 
 

Члан 11.  
 

Поступак јавне набавке мале вредности јесте набавка истоврсних добара, 
услуга или радова чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при 
чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није 
већа од 5.000.000 динара. 

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико 
ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа 
од 500.000 динара, Наручилац није обавезан да примењује одредбе Закона о јавним 
набавкама. 
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Када спроводи набавке из става 2. овог члана наручилац је дужан да спречи 
постојање сукоба интереса, да обезбеди конкуренцију и да уговорена цена не буде 
већа од упоредиве тржишне цене. 

Поступак јавне набавке спроводи службеник за јавне набавке, односно лице 
запослено на пословима јавних набавки, осим уколико сложеност предмета јавне 
набавке захтева учешће и других стручних лица. 

Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности може да позове 
најмање три лица, која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, 
да поднесу понуде и истовремено објављује позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

У појединачном поступку јавне набавке мале вредности чија вредност није 
већа од износа из става 2. овог члана, наручилац може уместо закључења уговора о 
јавној набавци, најповољнијем понуђачу издати наруџбеницу ако садржи битне 
елементе уговора. 
 
 
Набавке на које се закон не примењује  
 

Члан 12.  
 

Набавке на које се Правилник не примењује, у складу са чланом 7. Закона о 
јавним набавкама  су:  

 
1) набавке од лица или организација које се у смислу  закона сматрају 

наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је 
предмет јавне набавке; 

 
2) набавке, односно конкурсе за дизајн које су наручиоци обавезни да 

спроведу у складу са поступцима набавки установљеним: 
(1) међународним уговором или другим актом на основу којег је настала 
међународна обавеза, а који је закључен са једном или више држава и/или ужих 
политичко-територијалних јединица и који се односи на радове, добра или услуге 
намењене заједничкој примени или заједничком искоришћавању од стране 
потписница; 
(2) актом о донацији, ако се та набавка финансира из средстава донације; 
(3) од стране међународних организација; 
 

2а) набавке и конкурсе за дизајн који се спроводе у складу са правилима 
утврђеним од стране међународних организација или међународних финансијских 
институција, ако се те набавке, односно конкурси за дизајн у потпуности 
финансирају од стране тих организација, односно институција. У случају набавки и 
конкурса за дизајн које већим делом финансира међународна организација или 
међународна финансијска институција, стране се усаглашавају о поступцима 
набавке који ће се примењивати; 
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3) ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима 

елементарних непогода или техничко – технолошких несрећа чије последице 
угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима 
којима се уређује заштита од таквих непогода; 
 

4) набавке чија је искључива и непосредна намена обављање делатности 
електронских комуникација и продаја електронских комуникационих услуга у 
смислу закона којим се уређују електронске комуникације, под условом да други 
привредни субјекти пружају те услуге на релевантном тржишту; 
 

5) набавке добара која се, уз претходну сагласност Владе, набављају од 
Републичке дирекције за робне резерве; 

 
6) набавке добара и услуга које наручилац набавља ради даље продаје, ради 

прераде и продаје, као и ради пружања услуга или извођења радова на тржишту, 
под условом да наручилац нема искључива или посебна права препродаје или 
изнајмљивања тих добара, односно пружања услуга или извођења радова за које ће 
та добра и услуге користити; 

 
7) набавке добара и услуга у вези са сигурносним бојама за израду 

новчаница, идентификационих докумената и акцизних маркица, набавке 
заштићених папира за израду новчаница и идентификационих докумената, OVD 
елемената заштите за израду новчаница, идентификационих докумената и чипова 
за израду идентификационих докумената и набавке услуга транспорта новца, као и 
обезбеђења транспорта новца, пошиљки готовог новца и ефективног страног новца; 

 
8) набавке услуга јавног бележника; 
 

9) набавке услуга централне банке и набавке финансијских услуга у 
вези са продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других 
финансијских инструмената, у појединачним трансакцијама наручиоца у циљу 
прикупљања новца или капитала; 
 

10) куповину, развој, продукцију или копродукцију радио и телевизијског 
програма или времена за емитовање програма, с тим што се на набавку добара, 
услуга или радова потребних за продукцију, копродукцију или емитовање таквих 
програма примењује  закон; 

 

11) набавке услуга арбитраже и споразумног решавања спорова; 

12) заснивање радног односа и рад ван радног односа у смислу закона којим 
се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, 
осим уговора о делу. У случају закључења уговора о делу који имају за предмет 
самостално извршење одређеног интелектуалног посла из области науке или 
просвете или обављање уметничке или друге делатности из области културе, у 
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складу са законом, а чија појединачна вредност није већа од 12.000.000 динара, 
укључујући и порезе и доприносе, на годишњем нивоу, односно за период важења 
уговора ако је период важења уговора дужи од годину дана, не примењују се 
одредбе овог закона; 

 
13) услуге кредита без обзира да ли су у вези са продајом, куповином или 

преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената; 
 
14) правне услуге, и то: 
 

(1) услуге заступања од стране адвоката: 
– у поступку арбитраже или споразумног решавања спорова, у земљи и 
иностранству, као и пред међународном арбитражом или међународним телом за 
споразумно решавање спорова; 
– у поступцима пред судовима или другим органима јавне власти у земљи и 
иностранству или пред међународним судовима, трибуналима или институцијама; 
(2) услуге правних савета које адвокат пружа у припреми поступака из подтачке (1) 
ове тачке или кад постоји јасан показатељ и велика вероватноћа да ће доћи до 
таквог поступка; 
(3) правне услуге које пружају законски заступници или старатељи или друге 
правне услуге чије је извршиоце изабрао суд или су одређени за обављање 
одређених задатака под надзором суда; 
(4) правне услуге везане за вршење службених овлашћења; 
 

15) прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима; 

 
16) набавке добара и услуга чија је процењена вредност нижа од 15.000.000 

динара, за потребе дипломатско-конзуларног представништва, међународне мисије 
и обављање других активности Републике Србије у иностранству, као и на набавке 
радова за те потребе чија је процењена вредност нижа од 30.000.000 динара; 

 
17) финансирање обављања одређене делатности, посебно путем 

бесповратне помоћи, које је повезано са обавезом надокнаде добијених средстава 
уколико нису коришћена у предвиђене сврхе, ако се финансијска средства 
додељују заинтересованим лицима на транспарентан начин под једнаким условима. 

 
У случају набавки из става 1. овог члана, наручилац је дужан да поступа у 

складу са начелима из овог закона. 
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Циљеви поступка јавне набавке 
 

Члан 13. 
 

У поступку јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне 
набавке, који се односе на: 

1) целисходност и оправданост јавне набавке – прибављање добара, услуга 
или радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање 
стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начин; 

2) економично и ефикасно трошење јавних средстава – принцип „вредност 
за новац“, односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета 
по најповољнијој цени; 

3) ефективност (успешност) – степен до кога су постигнути постављени 
циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене набавке; 

4) транспарентно трошење јавних средстава; 
5) обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку 

јавне набавке; 
6) заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности; 
7) благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за потребе 

несметаног одвијања процеса рада наручиоца и благовременог задовољавања 
потреба осталих корисника. 

8) стандардизација; 
9) континуитет пословања; 
10) смањење трошкова поступка набавки, повећање поверења у објективно 

поступање наручиоца и сл, у складу са позитивним прописима; 
 
 

Правила и начин одређивања процењене вредности набавке 
 

Члан 14.  
 

Јавна набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних 
законом , као и текућег одржавања објекта и опреме, безбедносних и здравствених 
разлога под условом да је предвиђена у годишњем Плану набавки и ако су за ту 
набавку предвиђена средства у буџету или Финансијском плану Наручиоца. 

 
Процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким 

спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као 
резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и 
спроведеног истраживања тржишта. 
 

Процењена вредност јавне набавке исказује се у динарима, без пореза на 
додату вредност.  

Процењена вредност јавне набавке обухвата укупни плативи износ 
понуђачу.  
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Процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном 

испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу 
цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и мора бити валидна у време 
покретања поступка.  

Наручилац не може одређивати процењену вредност јавне набавке, нити 
може делити истоврсну јавну набавку на више набавки с намером избегавања 
примене  закона или правила одређивања врсте поступка у односу на процењену 
вредност јавне набавке.  

Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну намену, при 
чему исти понуђачи у односу на природу делатности коју обављају могу да је 
испуне. 

 
 
Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке 
 

Члан 15. 
 

Организационе јединице односно службе и лица испитују и истражују 
тржиште сваког појединачног предмета набавке, и то тако што: испитују степен 
развијености тржишта, упоређују цене више потенцијалних понуђача, прате 
квалитет, период гаранције, начин и трошкове одржавања, рокове испоруке, 
постојеће прописе и стандарде, могућности на тржишту за задовољавање потреба 
наручиоца на другачији начин и др. 

 
Организационе јединице односно службе и лица испитују и истражују 

тржиште на неки од следећих начина: 
 

- испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће 
информације и базе података о добављачима и уговорима); 
- истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, 
сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних 
информација о тржишним кретањима...); 
- испитивање искустава других наручилаца; 
- примарно сакупљање података (анкете, упитници...) 
- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно. 
 

Прикупљање и анализа података у циљу истраживања тржишта мора се 
вршити на објективан и систематичан начин, посебно водећи рачуна о начелу 
једнакости понуђача. 
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ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
План набавки 

Члан 16.  
 
Наручилац је дужан да донесе годишњи план јавних набавки који садржи 

следеће податке: 
1) редни број јавне набавке; 
2) предмет јавне набавке; 
3) процењену вредност јавне набавке; 
4) врсту поступка јавне набавке; 
5) оквирни датум покретања поступка; 
6) оквирни датум закључења уговора; 
7) оквирни рок трајања уговора. 
 

Наручилац у плану јавних набавки из става 1. овог члана наводи уколико 
набавку спроводи преко тела за централизоване набавке. 

План јавних набавки, измене и допуне плана наручилац објављује на 
Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења. 

Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у погледу 
повећања процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета 
јавне набавке, односно планирање нове јавне набавке. 

Ако поједини подаци из плана јавних набавки представљају пословну тајну 
у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне 
податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из плана се 
неће објавити. 

У случају из става 5. овог члана план јавних набавки се у изворном облику 
доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 
 

Услови за покретање поступка 
 

Члан 17. 
 

Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка 
предвиђена у годишњем плану јавних набавки. 

У изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред 
планирати или из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне 
набавке и ако набавка није предвиђена у плану јавних набавки. 

Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци морају бити 
уговорене у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно 
располагање финансијским средствима. 
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Одлука о покретању поступка 
 

Члан 18. 
 

Наручилац покреће поступак јавне набавке доношењем Одлуке о покретању 
поступка у писаном облику која садржи: 
1) назив и адресу наручиоца, односно пословно име; 
2) редни број јавне набавке за текућу годину; 
3) предмет јавне набавке, назив и ознаку из општег речника набавке; 
4) врсту поступка јавне набавке; 
5) процењену вредност јавне набавке укупно, а и посебно за сваку партију када је 
то могуће; 
6) оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне 
набавке; 
7) податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану. 
 

У случају примене преговарачког поступка или конкурентног дијалога 
одлука садржи и разлоге за примену тог поступка. 

У случају примене преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда одлука садржи и основне податке о лицима којима ће 
наручилац упутити позив за подношење понуде и разлоге за упућивање позива тим 
лицима. 

Одлука може да садржи и друге елементе, ако наручилац процени да су 
потребни за спровођење поступка јавне набавке. 
 
Комисија за јавну набавку 
 

Члан 19. 
 

Поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку (у даљем 
тексту: Комисија) која се образује Решењем Наручиоца.  

Решење о образовању комисије (у даљем тексту: Решење) доноси орган 
наручиоца надлежан за доношење Одлуке о покретању поступка јавне набавке, 
истовремено са Одлуком.  

 
Решење садржи:  

1) назив и адресу наручиоца, односно пословно име;  
2) правни основ за доношење решења;  
3) назив органа који доноси решење;  
4) назив решења;  
5) наводе о образовању комисије, предмету јавне набавке, броју јавне набавке, 
именовању чланова комисије, овлашћењима и дужностима комисије, задацима 
комисије и роковима за њихово извршење.  

Решењем се именују заменици чланова комисије.  
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Комисија има најмање три члана од којих је један службеник за јавне 

набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године. 

  
За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће стручно 

образовање из области из које је предмет јавне набавке. 
Ако Наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно 

образовање из области из које је предмет јавне набавке, у Комисију се може 
именовати лице које није запослено код наручиоца.  

У Комисију се не могу именовати лица запослена, односно радно 
ангажована код лица којем је поверена израда конкурсне документације.  

У Комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса за 
тај предмет јавне набавке.  

Након доношења Решења, чланови комисије потписују изјаву којом 
потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.  

Уколико сматрају да могу бити у сукобу интереса или уколико у току 
поступка јавне набавке сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије о 
томе без одлагања обавештавају орган који је донео решење, а који предузима 
потребне мере како не би дошло до штетних последица у даљем току поступка 
јавне набавке. 

Комисија је дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен у одлуци о 
покретању поступка и одговорна је за законитост спровођења поступка. 

  
 

Комисија:  
1) припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или 
допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са 
припремањем понуда или пријава;  
2) отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде или пријаве;  
3) води преговарачки поступак;  
4) сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда;  
5) припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу 
оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, као и 
предлог одлуке о признавању квалификације;  
6) одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права;  
7) предузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета 
набавке.  

Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају 
искључиво чланови комисије.  
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Оглас о јавној набавци 

Члан 20.  
 

Наручилац је дужан да у огласима о јавној набавци приликом дефинисања 
предмета јавне набавке користи називе и ознаке из општег речника набавке. 

Огласи о јавној набавци објављују се на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца. 

Огласи о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке 
мале вредности из члана 39. закона, објављује се и на Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа. 

 
 

Конкурсна документација 
 
Члан 21.  

 
Наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да 

понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.  
Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.  
Подаци садржани у конкурсној документацији морају бити истоветни са 

подацима који су наведени у позиву за подношење понуда.  
 
Конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне 

набавке садржи:  
1) упутство понуђачима како да сачине понуду;  
2) образац понуде;  
3) услове и упутство како се доказује испуњеност услова;  
4) модел уговора;  
5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл.  
6) техничку документацију и планове,  
7) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;  
8) образац трошкова припреме понуде;  
9) изјаву о независној понуди.  

Наручилац може у конкурсној документацији да наведе врсту средстава 
финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, односно за 
повраћај авансног плаћања (различити облици ручне залоге хартија од вредности 
или других покретних ствари, хипотека, меница, јемство другог правног лица са 
одговарајућим бонитетом, банкарске гаранције, полисе осигурања и др.). 

Конкурсна документација може да садржи и друге елементе који су, с 
обзиром на предмет јавне набавке, неопходни за припрему понуде.  
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Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне 
документације и укупан број страна конкурсне документације.  

Конкурсна документација мора бити потписана од стране комисије 
најкасније до дана објављивања. 

Комисија је дужна да, у складу са Законом, подзаконским актима, одлуком о 
покретању поступка и решењем којим је образована, спроведе све радње потребне 
за реализацију јавне набавке. 
 
 

Члан 22.  
 

Наручилац је дужан да истовремено са објављиваљем Позива за подношење 
понуда објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или 
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 
 

Услови за учешће у поступку јавне набавке 
 

Члан 23.  
 
Обавезни услови 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 

Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при 
састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
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Доказивање испуњености услова 
 

Члан 24.  
 
Испуњеност услова из члана 23. став 1. овог Правилника понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
1) извода из регистра надлежног органа; 
2) потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе; 
3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 
осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације; 
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 
надлежног органа. 
 
Додатни услови 
 

Члан 25.  
 

Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 
капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке. 

Наручилац може одредити конкурсном документацијом да понуђач мора да 
докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 
претходни стечајни поступак. 

Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке, посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања. 

Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза 
које понуђач има према својим подизвођачима или добављачима. 

Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не 
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
 
 

Члан 26.  
 

Наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност 
свих или појединих услова, осим услова из члана 24. став 1. тачка 4. овог 
Правилника, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

Образац Изјаве из става 1. овог члана чини саставни елеменат конкурсне 
документације.  

 
Члан 27.  

 
Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено 

обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
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поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

Наручилац је дужан да приликом одређивања доказа којима се доказује 
испуњеност услова, води рачуна о трошковима прибављања тих доказа, односно да 
трошкови прибављања доказа не буду несразмерни процењеној вредности јавне 
набавке. 
 
 
Критеријуми за доделу уговора 
 

Члан 28.  
 

Наручилац је дужан да одреди исти критеријум и елементе критеријума за 
доделу уговора у позиву за подношење понуда и у конкурсној документацији. 

Елементи критеријума на основу којих наручилац додељује уговор морају 
бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају стајати у 
логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Наручилац ће у конкурсној документацији одредити елементе критеријума, 
односно начин на основу којих ће доделити уговор у ситуацији када постоје две 
или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом. 
 
 
Врсте критеријума 

Члан 29.  
 
Критеријуми за оцењивање понуде су: 
 
1) економски најповољнија понуда или 
2) најнижа понуђена цена. 
 

Критеријум економски најповољније понуде заснива се на различитим 
елементима критеријума у зависности од предмета јавне набавке 

Сваком елементу критеријума, односно поткритеријуму, наручилац у 
конкурсној документацији одређује релативни значај (пондер), тако да збир 
пондера износи 100. 

 
Понуда у поступку јавне набавке 
 

Члан 30.  
Начин подношења понуде 
 

Понуђач понуду подноси непосредно, путем поште или електронским 
средствима. 
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Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. 

 
 
 

Важење понуде 
Члан 31. 
 

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у 
понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 

 
Неуобичајено ниска цена 
 

Члан 32. 
 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђеним условима. 

 
Одређивање рока за подношење понуда 
 

Члан 33. 
 

Рок за подношење понуда мора бити примерен времену потребном за 
припрему прихватљиве понуде. 

Одређивањем рока из става 1. овог члана сматра се одређивање датума и 
сата до којег се понуде могу подносити. 
 

Рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности не може 
бити краћи од осам дана од дана објављивања позива за подношење понуда. 

 
Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно од дана слања позива за 
подношење понуда. 
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 Пријем, отварање понуда и садржина записника о отварању понуда 
 
      Члан 34. 
 

Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом за подношење понуде 
и конкурсном документацијом која се доставља у прилогу позива за подношење 
понуда.  

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној 
коверти на којој су на предњој страни написани текст: "Понуда - не отварај", назив 
и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. 
 

Наручилац је дужан да приликом пријема понуде на коверти, односно 
кутији у којој се понуда налази обележи време пријема и евидентира број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац предаје понуђачу потврду пријема понуде. 

Забрањено је давање информација о примљеним понудама, а наручилац је у 
обавези да понуде чува на начин да не дођу у посед неовлашћених лица. 
 

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење 
понуда, односно истог дана. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 
 

Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник у који се 
овим редоследом уносе следећи подаци: 
1) датум и време почетка отварања понуда; 
2) предмет и процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију; 
3) имена чланова комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања 
понуда; 
4) имена представника понуђача који присуствују отварању понуда; 
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; 
10) уочени недостаци у понудама; 
11) евентуалне примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда. 

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има 
право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се 
уносе у записник о отварању понуда. 

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену 
понуде. 
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Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници 
понуђача, који преузимају примерак записника. 

Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања понуда достави записник у року од три дана од дана отварања. 
 
 
 
Извештај о стручној оцени понуда 
 

Члан 35.  
 

Комисија за јавну набавку дужна је да састави писани извештај о стручној 
оцени понуда. 

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће податке: 
1) предмет јавне набавке; 
2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију; 
3) основне податке о понуђачима; 
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих 
понуда; 
5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – 
начин на који је утврђена та цена; 
6) начин примене методологије доделе пондера; 
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача. 
Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени пријава. 
 
 
Битни недостаци понуде 

Члан 36.  
 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
 
 
 
 



______________________________ _________________________________ 
                              Установа у култури „Културни центар“  Крушевац                                                

                                    ______________________________________________________ 
                  Србија, 37000 Крушевац, Топличина 2,  тел. +381 (037) 419-636; +381 (037) 423-025; 
                                                                  e-mail: kck@kck.org.rs 
                                                                                www.kck.org.rs 
 

 
Услови за доделу уговора  
 

Члан 37. 
 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени 
понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу 
уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије 
наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну 
прихватљиву понуду. 

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену 
цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве 
тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 
процењене вредности јавне набавке. 

У случају из става 4. овог члана наручилац је дужан да након доношења 
одлуке достави образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији. 

 
 

Одлука о додели уговора 
 

Члан 38. 
 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац доноси одлуку о 
додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

Рок из става 1. овог члана не може бити дужи од 25 дана од дана отварања 
понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или 
сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може 
бити 40 дана од дана отварања понуда. 

У поступку јавне набавке мале вредности рок из става 1. овог члана не може 
бити дужи од десет дана. 

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито 
податке из извештаја о стручној оцени понуда. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

 
 
Одлука о обустави поступка јавне набавке 
 

Члан 39. 
 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу  
 



______________________________ _________________________________ 
                              Установа у култури „Културни центар“  Крушевац                                                

                                    ______________________________________________________ 
                  Србија, 37000 Крушевац, Топличина 2,  тел. +381 (037) 419-636; +381 (037) 423-025; 
                                                                  e-mail: kck@kck.org.rs 
                                                                                www.kck.org.rs 
 

 
уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно уколико нису 
испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 
који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке 
писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о 
правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници у року од три дана од дана доношења одлуке. 

Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о 
обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне 
набавке.  
 
 
Увид у документацију 
 

Члан 40. 
 

Понуђач, кандидат, односно подносилац пријаве има право да изврши увид 
у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о 
признавању квалификације, одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о 
додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети 
писмени захтев наручиоцу. 

Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у 
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца 
захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити 
податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

 
 

Услови и рок за закључење уговора о јавној набавци 
 

Члан 41. 
 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, односно оквирни 
споразум, након доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу 
оквирног споразума и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за 
заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци: 

1) на основу оквирног споразума; 
2) у случају примене преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3)  

закона; 
3) у случају примене система динамичне набавке; 
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4) у случају поступка јавне набавке мале вредности из члана 39.  
став 6.  закона; 

5) ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда. 
 
 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог 
члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од 
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 
благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије доделе пондера 
потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 
извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 

 
 

Обавештење о закљученом уговору 
 

Члан 42. 
 

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној 
набавци или оквирном споразуму у року од пет дана од дана закључења уговора, 
односно оквирног споразума. 

Наручилац може квартално, у року од 15 дана по истеку квартала, 
објављивати обавештења о уговорима закљученим на основу оквирног споразума и 
у систему динамичне набавке. 

 
 

Евиденција и извештаји о јавним набавкама 
 

Члан 43. 
 

Наручилац је дужан да прикупља и евидентира податке о поступцима јавних 
набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац доставља у електронској форми Управи за јавне набавке 
тромесечни извештај о: 
1) спроведеним поступцима јавне набавке; 
2) спроведеним поступцима набавке на које није примењивао одредбе овог закона; 
3) спроведеним преговарачким поступцима без објављивања позива за подношење 
понуда; 
4) трошковима припремања понуда у поступцима јавне набавке; 
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5) закљученим уговорима о јавној набавци; 
6) јединичним ценама добара, услуга и најзаступљенијих радова; 
7) измењеним уговорима о јавној набавци; 
8) обустављеним поступцима јавне набавке; 
9) поступцима у којима је поднет захтев за заштиту права и поништеним 
поступцима; 
10) извршењу уговора о јавној набавци. 
 

Извештаје из става 1. овог члана, наручилац доставља најкасније до 10. у 
месецу који следи по истеку тромесечја. 
 

Евиденција о јавним набавкама се води на начин прописан Правилником о 
садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним 
набавкама .  

 
 
Правила за достављање уговора и потребне документације унутар наручиоца 
 

Члан 44. 
 

Служба набавке непосредно по закључењу уговора о јавној набавци, уговор 
доставља:  
- организационој јединици која је, у складу са делокругом рада, одговорна за 
праћење извршења уговора; 
- организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и 
финансија;  
- другим организационим јединицама које могу бити укључене у праћење 
извршења уговора, које су корисници испоручених добара, пружених услуга или 
изведених радова или на чије ће активности утицати извршење уговора.   
 
 
Усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки  
 
 

Члан 45.  
 

Наручилац ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених 
који обављају послове јавних набавки.  

Програм усавршавања запослених који обављају послове јавних набавки 
сачиниће организациона јединица у чијем су делокругу послови људских ресурса.   
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ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
 

Члан 46.  
 

Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења. 
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи  Правилник о јавним 

набавкама Установе у култури Културни центар Крушевац, дел.бр.745-5/14 од 
12.03.2014. године. 

 
 
 
 
 

директор 
 
                   мр Мирослав Смиљковић 
 
 
 
 


