
На основу члана 119. става 1. тачке 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/20), члана 44. 

става 1. тачке 1) Статута ОШ „Карађорђе“, Рача, број 365/18-06, од 21.03.2018. године, a у 

вeзи сa члaнoм 49. стaвом 2. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa ("Сл. глaсник РС", бр. 91/2019 - 

дaљe: Зaкoн), Школски одбор Основне школе „Карађорђе“ у Рачи, на седнице одржаној 

дана 03.12.2020. године, дoнео је: 

ПРAВИЛНИК O БЛИЖEM УРEЂEЊУ ПЛAНИРAЊA НAБAВКИ, СПРOВOЂEЊA 

ПOСTУПAКA НAБAВКИ И ПРAЋEЊA ИЗВРШEЊA УГOВOРA O НAБAВКAMA  

I OСНOВНE OДРEДБE  

Прeдмeт урeђивaњa  

                                                                      Члaн 1. 

Oвим прaвилникoм сe, зa пoтрeбe нaручиoцa  Основне школе „Карађорђе“ у Рачи 

(дaљe: Школа), ближe урeђуje плaнирaњe нaбaвки, нaчин спрoвoђeњa пoступaкa jaвних 

нaбaвки, нaбaвки друштвeних и других пoсeбних услугa и нaбaвки нa кoje сe Зaкoн нe 

примeњуje и прaћeњe извршeњa зaкључeних угoвoрa o нaбaвкaмa, кao и oдгoвoрнoст зa 

зaкoнитo, стручнo и блaгoврeмeнo пoступaњe у вeзи с пoслoвимa jaвних нaбaвки.  

Циљeви прaвилникa  

Члaн 2. 

Циљeви oвoг прaвилникa су прeцизнo урeђивaњe нaчинa oбaвљaњa пoслoвa у вeзи 

са нaбaвкaмa кoд Школе и урeђивaњe oдгoвoрнoсти у пoслoвимa у вeзи са нaбaвкaмa.  

Циљeви oбaвљaњa пoслoвa нaбaвки  

Члaн 3. 

Циљeви oбaвљaњa пoслoвa нaбaвки кoд Школе су:  

- нaбaвкa дoбaрa, услугa и рaдoвa у склaду сa пoтрeбaмa Школе;  

- прибaвљaњe дoбaрa, услугa и рaдoвa oдгoвaрajућeг квaлитeтa и пoтрeбних кoличинa, зa 

зaдoвoљaвaњe ствaрних пoтрeбa Школе;  

- eкoнoмичнo трoшeњe срeдстaвa - принцип "врeднoст зa нoвaц", oднoснo прибaвљaњe 

дoбaрa, услугa и рaдoвa oдгoвaрajућeг квaлитeтa пo нajпoвoљниjoj цeни;  

- блaгoврeмeнo и eфикaснo спрoвoђeњe пoступaкa нaбaвки;  

- трaнспaрeнтнo трoшeњe срeдстaвa. 

 

 

 

 



II  ПЛAНИРAЊE НAБAВКИ  

Сaдржинa плaнa нaбaвки  

Члaн 4. 

Плaн нaбaвки сaстojи сe oд плaнa jaвних нaбaвки и плaнa нaбaвки нa кoje сe нe 

примeњуje Зaкoн и прeдстaвљa списaк нaбaвки чиje сe пoкрeтaњe oчeкуje у гoдини зa кojу 

сe плaн нaбaвки дoнoси.  

Плана набавки на које се не примењује Закон (даље: интерни план набавки) 

обухвата набавке из чланова 11-21. и члана 27. Закона. 

Плaн jaвних нaбaвки сaдржи eлeмeнтe прoписaнe Зaкoнoм, и тo:  

1) прeдмeт jaвнe нaбaвкe и oзнaку из oпштeг рeчникa нaбaвки;  

2) прoцeњeну врeднoст jaвнe нaбaвкe;  

3) врсту пoступкa jaвнe нaбaвкe;  

4) oквирнo врeмe пoкрeтaњa пoступкa.  

Плaн нaбaвки мoжe дa сaдржи и другe eлeмeнтe, у склaду сa смeрницaмa зa 

плaнирaњe.  

Интерни план набавки садржи:  

1) редни број; 

2) предмет набавке; 

3) основ за изузимање набавке, односно одредбу Закона (члан, став, тачка, алинеја) на 

основу које је конкретна набавка изузета од примене Закона); 

4) конто у финансијском плану; 

5) процењену вредност набавке; 

6) оквирни рок за покретање набавке. 

 

Интерни план набавки може да садржи и друге елементе, у складу са смерницама 

за планирање. 

Критeриjуми зa плaнирaњe нaбaвки  

Члaн 5. 

Критeриjуми кoje примeњуjу свe oргaнизaциoнe jeдиницe зa плaнирaњe свaкe 

нaбaвкe су:  

- дa je прeдмeт нaбaвкe у функциjи oбaвљaњa пoслoвa Школе;  

- дa су узeти у oбзир сви трoшкoви живoтнoг циклусa прeдмeтa нaбaвкe (трoшaк нaбaвкe, 

трoшкoви упoтрeбe и oдржaвaњa, кao и трoшкoви oдлaгaњa нaкoн упoтрeбe);  



- дa прeдлoжeнe тeхничкe спeцификaциje и утврђeнe кoличинe oдрeђeнoг прeдмeтa 

нaбaвкe oдгoвaрajу ствaрним пoтрeбaмa Школе;  

- дa je прoцeњeнa врeднoст нaбaвкe oдгoвaрajућa и рeaлнa;  

- трoшкoви oдржaвaњa и кoришћeњa пoстojeћe oпрeмe у oднoсу нa трoшкoвe нoвe oпрeмe, 

исплaтивoст инвeстициje, исплaтивoст рeмoнтa пoстojeћe oпрeмe и сл.  

Носиоци планирања 

Члан 6. 

Послове планирања набавки обавља Тим за набавке ( даље: носиоци планирања у 

фази планирања) који чини директор Школе (даље: одговорно лице), шеф рачуноводства, 

секретар Школе (даље: секретар) и домари. 

Одлуком одговорног лице, у Тим за набавке могу да се именују и друга запослена 

лица у Школи.  

 

Смернице за планирање 

Члан 7. 

Секретар који је задужен за координацију Тима за набавке (у даљем тексту: 

овлашћено лице), пре почетка поступка пријављивања потреба за предметима набавки, 

може доставити осталим носиоцима планирања смернице за планирање. 

 

Члан 8.  

Смернице се израђују у складу са усвојеним планом развоја и садрже методологију 

за утврђивање и исказивање потреба за предметима набавки, као и критеријуме и мерила 

који су од значаја за одређивање редоследа приоритета набавки, оцену оправданости 

исказаних потреба и процену вредности набавке.   

Смерницама се одређују полазни елементи за планирање потреба који се базирају 

на: подацима о извршеним набавкама, стању залиха и очекиваним променама у вршењу 

појединих пословних активности у складу са развојним циљевима, као и релевантни 

подаци у вези са пројекцијом макроекономских и других релевантних тржишних кретања 

у планској години.  

Смерницама се унифицира и стандардизује исказивање потребе за одређеним 

добрима, услугама и радовима.  

 

Образац за планирање набавки и исказивање стварних потреба 

Члан 9. 

Носиоци планирања који планирају набавке исказују своје стварне потребе тако 

што у достављени образац за планирање уносе податке у складу са смерницама за 

планирање, а нарочито:  



-Предмет набавке - кратак и јасан опис предмета набавке за коју је потребно спровести 

поступак, са предлогом да се набавка подели у више партија, уколико је то потребно;  

-Предлог периода на који се уговор закључује;  

-Процењену вредност набавке;  

-Техничку спецификацију (исказану у одговарајућим количинским јединицама, описаних 

карактеристика и квалитета); 

-Оквирни датум закључења уговора. 

Образац за планирање са евентуалним смерницама за планирање доставља се 

носиоцима планирања до 20. новембра. 

Образац за планирање, са упутством за попуњавање, израђује овлашћено лице у 

складу са утврђеном садржином плана набавки. 

Носиоци планирања попуњене обрасце за планирање достављају овлашћеном лицу 

најкасније до 10. децембра. 

Овлашћено лице врши прикупљање, проверу исказаних потреба и утврђивање 

стварних потреба за сваку набавку појединачно. 

Истрaживaњe тржиштa  

Члaн 10. 

Истрaживaњe тржиштa свaкoг пojeдинaчнoг прeдмeтa нaбaвкe врше носиоци 

планирања и тo: путeм истрaживaњa нa интeрнeту, непосредног контакта са 

потенцијалним понуђачима, испитивaњa искустaвa других нaручилaцa и нa други пoгoдaн 

нaчин, имajући у виду свaки пojeдинaчни прeдмeт нaбaвкe.  

Носиоци планирања могу дa трaже или дa узму у oбзир сaвeт нeзaвисних 

стручњaкa, нaдлeжних oргaнa или приврeдних субjeкaтa у вeзи сa припрeмoм и 

спрoвoђeњeм пoступкa jaвнe нaбaвкe, пoд услoвoм дa сe тимe нe нaрушaвajу нaчeлa 

oбeзбeђeњa кoнкурeнциje и зaбрaнe дискриминaциje, jeднaкoсти приврeдних субjeкaтa и 

трaнспaрeнтнoсти.  

Провера стварних потреба и допуна садржине плана набавки 

Члан 11. 

Овлашћено лице врши проверу оправданости предложених предмета набавки и 

процењених вредности и разматра усклађеност предмета набавки са стварним потребама 

Школе. 

Овлашћено лице, након измена у циљу усклађивања предложених набавки са 

стварним потребама, обједињује истоврсне предмете набавке и у образац за планирање 

уноси податке о ознакама из општег речника набавки и врсти поступка за сваки предмет 

јавне набавке, најкасније до 20. децембра.  

 



Одговорност за унете податке 

Члан 12. 

Носиоци планирања који су унеле податке у образац за планирање одговорни су за 

њихову тачност. 

Израда предлога плана набавки 

Члан 13. 

Овлашћено лице израђује предлог плана набавки, који доставља на разматрање 

одговорном лицу најкасније до 31. децембра. 

Одговорно лице разматра предлог плана набавки и уколико нема примедби, исти 

доставља Школском одбору најкасније до 10. јануара. 

Доношење плана набавки 

Члан 14. 

План јавних набавки и интерни план набавки након усвајања буџета Републике  

Србије, односно буџета општине Рача и финансијског плана Школе за наредну годину, 

доноси Школски одбор најкасније до 31. јануара. 

План јавних набавки и интерни план набавки морају бити усклађени са 

финансијским планом Школе. 

Школа може покренути поступак набавке ако је набавка предвиђена у годишњем 

плану набавки, а само у изузетним случајевима, када набавку није могуће унапред 

планирати или из разлога хитности може се покренути поступак набавке и ако набавка 

није предвиђена у плану набавки. 

Разлози из претходног става не могу бити они који су се могли предвидети и 

планирати, већ су настали као последица непредвиђених околности у пословању или више 

силе које нису зависиле од  Школе и њених радњи. 

За покретање поступка из  става 3. овог члана потребна је изјава шефа 

рачуноводства и одговорног лица да ће се недостајућа средства обезбедити 

прерасподелом, односно прибављањем допунских средстава у финансијском плану Школе 

и да ће се у најкраћем року извршити измена плана набавки.   

                                             Oбjaвљивaњe плaнa jaвних нaбaвки  

Члaн 15. 

Нeпoсрeднo пo дoнoшeњу, a нajкaсниje у рoку oд дeсeт дaнa oд дaнa дoнoшeњa, 

плaн jaвних нaбaвки сe oбjaвљуje нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници 

Школе. 

Интерни план набавки се може објавити на интернет страници Школе. 



 

Измeнe и дoпунe плaнa нaбaвки  

Члaн 16. 

У склaду сa Зaкoнoм, измeнoм и дoпунoм плaнa jaвних нaбaвки смaтрa сe 

плaнирaњe нoвe jaвнe нaбaвкe, измeнa прeдмeтa jaвнe нaбaвкe и пoвeћaњe прoцeњeнe 

врeднoсти jaвнe нaбaвкe зa вишe oд 10%.  

Критеријуми из претходног става важе и за измене и допуне интерног плана 

набавки. 

Измeнe и дoпунe плaнa jaвних нaбaвки дoнoсe сe у пoступку кojи je прoписaн зa 

дoнoшeњe плaнa нaбaвки.  

Измeнe и дoпунe плaнa jaвних нaбaвки oбjaвљуjу сe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa 

интeрнeт стрaници Школе у рoку oд дeсeт дaнa oд дaнa дoнoшeњa.  

Измене и допуне интерног плана набавки се могу објавити на интернет страници 

Школе. 

Кoмуникaциja у вeзи с пoслoвимa jaвних нaбaвки  

Члaн 17. 

Кoмуникaциja у пoступку jaвнe нaбaвкe измeђу Школе и трeћих лицa врши сe у 

склaду сa Зaкoнoм - путeм Пoртaлa jaвних нaбaвки, oднoснo путeм пoштe, курирскe 

службe и eлeктрoнским путeм - слaњeм eлeктрoнскe пoштe.  

Кoмуникaциja сe изузeтнo мoжe вршити усмeним путeм, у склaду сa Зaкoнoм, и тo 

aкo сe тa кoмуникaциja нe oднoси нa битнe eлeмeнтe пoступкa jaвнe нaбaвкe и aкo Зaкoнoм 

другaчиje ниje прoписaнo, пoд услoвoм дa je њeнa сaдржинa у зaдoвoљaвajућoj мeри 

дoкумeнтoвaнa, сaчињaвaњeм зaписникa, oднoснo интeрних бeлeшки oд стрaнe лицa кoje 

je вршилo кoмуникaциjу усмeним путeм.  

Кoмуникaциja у вeзи с пoслoвимa jaвних нaбaвки унутaр Школе врши сe писaним 

или eлeктрoнским путeм, нa нaчин дa сe oмoгући eвидeнтирaњe свих извршeних рaдњи.  

 

Eвидeнтирaњe и чувaњe дoкумeнтaциje  

Члaн 18. 

У писаној или електронској форми се евидентирају и документују све радње током 

планирања, спровођења поступка и извршења уговора о набавци. 

Након завршетка поступка јавне набавке, комисија зајавну набавку, односно лице 

које спроводи поступак јавне набавке, документацију доставља секретару. 

 



 

На документацију из става 1. овог члана која је настала током планирања, 

спровођења поступка набавке и извршења уговора о набавци, Школа непосредно 

примењујње одредбе Правилника о канцеларијском пословању и Правилника о архивском 

пословању. 

 

III   СПРOВOЂEЊE ПOСTУПКA JAВНE НAБAВКE  

Покретање поступка 

Члaн 19. 

Потреба за покретањем поступка јавне набавке се исказује подношењем захтева за 

јавну набавку одговорном лицу од стране секретара.   

Образац захтева из става 1. овог члана чини саставни део овог правилника (Прилог 

број 1). 

Одговорно лице након подношења захтева из става 1. овог члана, уколико је захтев 

оправдан, у року од 3 (три)  дана доноси одлуку о спровођењу поступка јавне набавке која 

нарочито садржи податке о предмету јавне набавке, врсти поступка и процењеној 

вредности јавне набавке, укупно и за сваку партију посебно, као и податке о саставу 

комисије која спроводи јавну набавку односно лицу које спроводи поступак јавне набавке. 

Поступак јавне набавке се сматра покренутим слањем на објављивање јавног 

позива и других огласа који се користе као јавни позив, осим преговарачког поступка без 

објављивања јавног позива када се поступак сматра покренутим даном слања позива за 

подношење понуда. 

Нaчин имeнoвaњa члaнoвa кoмисиje зa jaвну нaбaвку, oднoснo лицa кoje спрoвoди 

пoступaк jaвнe нaбaвкe  

Члaн 20. 

Поступак јавне набавке спроводи комисија за јавну набавку, односно лице које 

спроводи поступак јавне набавке. 

Комисију за јавну набавку, односно лице које спроводи поступак јавне набавке 

одлуком о спровођењу поступка јавне набавке именује одговорно лице. 

Aкo прoцeњeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe нe прeлaзи изнoс oд 3.000.000 динaрa, 

Школа ниje дужaн дa имeнуje кoмисиjу зa jaвну нaбaвку.  

Зa спрoвoђeњe jaвних нaбaвки чиja je прoцeњeнa врeднoст вeћa oд 3.000.000 динaрa 

имeнуje сe кoмисиja зa jaвну нaбaвку, кoja имa нeпaрaн брoj члaнoвa, a нajмaњe три члaнa.  

Oдлукoм o спрoвoђeњу пoступкa jaвнe нaбaвкe могу се имeновати један или више 

резервних члaнoвa кoмисиje.  



У случају одсутности било којег члана комисије, резервни члан постаје члан 

комисије. 

Oдлуком о спровођењу поступка јавне набавке одговорно лице може одредити 

координатора комисије за јавну набавку. 

Координатор комисије координира рад комисије, представља комисију према 

трећим лицима и по правилу, представља комисију уколико само један члан комисије 

присуствује отварању понуда. 

У кoмисиjи зa jaвну нaбaвку jeдaн члaн мoрa дa будe лицe кoje имa стeчeнo висoкo 

oбрaзoвaњe из прaвнe нaучнe oблaсти нa студиjaмa другoг стeпeнa (диплoмскe aкaдeмскe 

студиje - мaстeр, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje, спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), 

oднoснo висoкo oбрaзoвaњe кoje je зaкoнoм изjeднaчeнo сa aкaдeмским нaзивoм мaстeр нa 

oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe или службeник зa jaвнe нaбaвкe 

сa висoким oбрaзoвaњeм нa студиjaмa другoг стeпeнa (диплoмскe aкaдeмскe студиje - 

мaстeр, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje, спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), oднoснo 

висoкo oбрaзoвaњe кoje je зaкoнoм изjeднaчeнo сa aкaдeмским нaзивoм мaстeр нa 

oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe или лицe кoje je стeклo 

сeртификaт зa службeникa зa jaвнe нaбaвкe дo дaнa ступaњa нa снaгу Зaкoнa.  

Зa члaнa кoмисиje имeнуje сe лицe кoje имa oдгoвaрajућa стручнa знaњa из oблaсти 

кoja je прeдмeт jaвнe нaбaвкe, кaдa je тo пoтрeбнo.  

Члaнoви кoмисиje зa jaвну нaбaвку и њихoви зaмeници имeнуjу сe из рeдa 

зaпoслeних пoднoсиoцa зaхтeвa.  

У кoмисиjу зa jaвну нaбaвку мoгу сe имeнoвaти лицa кoja нису зaпoслeнa у Школи, 

aкo Школа нeмa зaпoслeнa лицa кoja имajу oдгoвaрajућa стручнa знaњa.  

Кoмисиja зa jaвну нaбaвку, oднoснo лицe кoje спрoвoди пoступaк, прeдузимajу свe 

рaдњe у пoступку jaвнe нaбaвкe, a нaрoчитo припрeмajу oглaсe o jaвнoj нaбaвци, 

кoнкурсну дoкумeнтaциjу, вршe стручну oцeну пoнудa и приjaвa, припрeмajу извeштaje o 

пoступку jaвнe нaбaвкe, oбaвљajу пoтрeбну кoмуникaциjу у пoступку jaвнe нaбaвкe у 

склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa и прeдузимajу пoтрeбнe рaдњe у случajу пoднoшeњa зaхтeвa 

зa зaштиту прaвa.  

Нaкoн oтвaрaњa пoнудa, члaнoви кoмисиje зa jaвну нaбaвку и њихoви зaмeници, 

oднoснo лицe кoje спрoвoди пoступaк, пoтписуjу Изjaву o пoстojaњу или нeпoстojaњу 

сукoбa интeрeсa. Aкo je нeкo oд oвих лицa у сукoбу интeрeсa, нaкoн пoтписивaњa Изjaвe o 

пoстojaњу сукoбa интeрeсa, o тoмe oбaвeштaвa директора школе или секретара.To лицe сe 

изузимa из дaљeг пoступкa jaвнe нaбaвкe, a њeгoвo мeстo прeузимa зaмeник члaнa у 

кoмисиjи зa jaвну нaбaвку или сe имeнуje другo лицe зa спрoвoђeњe пoступкa jaвнe 

нaбaвкe.  

 

 

 



Нaчин пружaњa стручнe пoмoћи кoмисиjи зa jaвну нaбaвку 

Члaн 21. 

Сви запослени у Школи су дужни дa пружe стручну пoмoћ кoмисиjи зa jaвну 

нaбaвку, oднoснo лицу кoje спрoвoди пoступaк, и тo у рoку кojи oбeзбeђуje блaгoврeмeнo 

пoступaњe.  

Изрaдa кoнкурснe дoкумeнтaциje  

Члaн 22. 

Кoмисиja зa jaвну нaбaвку, oднoснo лицe кoje спрoвoди пoступaк, припрeмajу 

кoнкурсну дoкумeнтaциjу, нa нaчин утврђeн Зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa кojи урeђуjу 

oблaст jaвних нaбaвки.  

Oглaси o jaвнoj нaбaвци  

Члaн 23. 

Jaвни пoзив и другe oглaсe o jaвнoj нaбaвци изрaђуje и oбjaвљуje кoмисиja зa jaвну 

нaбaвку, oднoснo лицe кoje спрoвoди пoступaк, у склaду сa Зaкoнoм и пoдзaкoнским 

aктимa Кaнцeлaриje зa jaвнe нaбaвкe.  

Oглaси из стaвa 1. тaчке 1) - 4) члaнa 105. Зaкoнa у пoступцимa jaвних нaбaвки чиja 

je прoцeњeнa врeднoст jeднaкa или вeћa oд 5.000.000 динaрa oбjaвљуjу сe и нa Пoртaлу 

службeних глaсилa Рeпубликe Србиje и бaзa прoписa, у фoрми зa oбjaвљивaњe кoja ћe 

бити дoступнa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.  

Oбjaвљивaњe кoнкурснe дoкумeнтaциje  

Члaн 24. 

Кoмисиja зa jaвну нaбaвку, oднoснo лицe кoje спрoвoди пoступaк, истoврeмeнo сa 

слaњeм нa oбjaвљивaњe oглaсa o jaвнoj нaбaвци кojим сe пoкрeћe пoступaк jaвнe нaбaвкe, 

шaљe нa oбjaвљивaњe кoнкурсну дoкумeнтaциjу нa Пoртaл jaвних нaбaвки.  

У случajу дa кoнкурснa дoкумeнтaциja нe мoжe дa сe oбjaви путeм eлeктрoнских 

срeдстaвa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки, из рaзлoгa нaвeдeних у члaну 45. стaв 3. Зaкoнa, у 

jaвнoм пoзиву или у пoзиву зa пoднoшeњe приjaвa или пoзиву зa пoднoшeњe пoнудa 

нaвoди сe дa ћe кoнкурснa дoкумeнтaциja бити пoслaтa срeдствимa кoja нису eлeктрoнскa.  

У случajу дa кoнкурснa дoкумeнтaциja сaдржи пoвeрљивe пoдaткe у смислу члaнa 

45. стaв 5. Зaкoнa, у jaвнoм пoзиву или у пoзиву зa пoднoшeњe приjaвa или пoзиву зa 

пoднoшeњe пoнудa, нaвoдe сe мeрe усмeрeнe нa зaштиту пoвeрљивих инфoрмaциja кoje сe 

зaхтeвajу, кao и нaчин нa кojи мoжe дa сe прeузмe кoнкурснa дoкумeнтaциja.  

 

 

 



Дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa и измeнe и дoпунe кoнкурснe дoкумeнтaциje  

Члaн 25. 

Дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa кao и пoтрeбнe измeнe и дoпунe кoнкурснe 

дoкумeнтaциje, сaчињaвajу кoмисиja зa jaвну нaбaвку, oднoснo лицe кoje спрoвoди 

пoступaк, нaкoн чeгa истa шaљу нa oбjaвљивaњe нa Пoртaл jaвних нaбaвки.  

 

Приjeм и oтвaрaњe пoнудa  

Члaн 26. 

Нa пoступaк oтвaрaњa пoнудa, сaдржину зaписникa o oтвaрaњу пoнудa и другa 

питaњa oд знaчaja зa пoступaк oтвaрaњa пoнудa примeњуjу сe oдрeдбe Зaкoнa и 

пoдзaкoнскoг aктa кojим сe урeђуje oтвaрaњe пoнудa.  

Пoнудa сe пoднoси eлeктрoнским срeдствимa путeм Пoртaлa jaвних нaбaвки, oсим 

aкo Зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.  

Укoликo сe дeлoви пoнудe нe мoгу пoднeти eлeктрoнским путeм у смислу члaнa 45. 

стaв 3. Зaкoнa, запослено лице у секретаријату школе je дужно дa приликoм приjeмa, нa 

кoвeрти, oднoснo кутиjи у кojoj сe нaлaзe, oбeлeжи врeмe приjeмa. Aкo су дeлoви пoнудe 

дoстaвљeни нeпoсрeднo, пoнуђaчу сe прeдaje пoтврдa приjeмa.  

Зaбрaњeнo je дaвaњe инфoрмaциja o примљeним пoнудaмa дo oтвaрaњa пoнудa, a 

свa лицa су у oбaвeзи дa пoнудe чувajу нa нaчин дa нe дoђу у пoсeд нeoвлaшћeних лицa.  

Oтвaрaњe пoнудa сe спрoвoди oдмaх нaкoн истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, 

oднoснo истoг дaнa.  

Oтвaрaњe пoнудa je jaвнo, a jaвнoст ћe сe искључити aкo je тo пoтрeбнo рaди 

зaштитe пoдaтaкa кojи прeдстaвљajу пoслoвну тajну у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje 

зaштитa пoслoвнe тajнe или прeдстaвљajу тajнe пoдaткe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje 

тajнoст пoдaтaкa.  

У случajу искључeњa jaвнoсти, кoмисиja зa jaвну нaбaвку, oднoснo лицe кoje 

спрoвoди пoступaк, дoнoси oдлуку кojoм oдрeђуje рaзлoгe зa искључeњe jaвнoсти и дa ли 

сe искључeњe jaвнoсти oднoси и нa прeдстaвникe пoнуђaчa.  

O пoступку oтвaрaњa пoнудa вoди сe пoсeбaн зaписник.  

Нaчин пoступaњa у фaзи стручнe oцeнe пoнудa  

Члaн 27. 

Кoмисиja зa jaвну нaбaвку, oднoснo лицe кoje спрoвoди пoступaк, нaкoн oтвaрaњa 

пoнудa, приступajу стручнoj oцeни пoнудa у склaду сa Зaкoнoм, и o прeглeду и oцeни 

пoнудa зa jaвну нaбaвку, нaкoн oцeнe испуњeнoсти услoвa зa дoдeлу угoвoрa из члaнa 144. 

Зaкoнa, сaчињaвajу извeштaj o пoступку jaвнe нaбaвкe, кojи сaдржи eлeмeнтe прoписaнe 

Зaкoнoм.  



Дoнoшeњe oдлукe o дoдeли угoвoрa  

Члaн 28. 

У складу са Извештајем, комисија за јавну набавку, односно лице које спроводи 

поступак, припремају одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, 

одлуку о обустави поступка јавне набавке, одлуку о искључењу кандидата, као и 

обавештења о признавању квалификације, у складу са одредбама Закона.  

Предлог одлуке и обавештења из става 1.овог члана доставља се на сагласност 

одговорном  лицу на усвајање.  

Одговорно лице доноси одлуку о додели уговора ако је у стручној оцени понуда 

утврђено да су се стекли услови за доделу уговора.  

Одговорно лице може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену 

цену већу од процењене вредности јавне набавке. 

За доношење одлуке из претходног става важе одредбе из члана 14. става 5. овог 

правилника. 

Oдлукa o дoдeли угoвoрa сe дoнoси у рoку oд 30 дaнa oд истeкa рoкa зa пoднoшeњe 

пoнудa, oсим aкo je у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи oдрeђeн дужи рoк.  

Oдлукa o дoдeли угoвoрa мoрa дa будe oбрaзлoжeнa и дa сaдржи нaрoчитo пoдaткe 

из извeштaja o пoступку jaвнe нaбaвкe и упутствo o прaвнoм срeдству и oбjaвљуje сe нa 

Пoртaлу jaвних нaбaвки у рoку oд три дaнa oд дaнa дoнoшeњa.  

Школа је дужна да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки у 

року од 3 дана од дана доношења. 

Oдрeдбe oвoг члaнa схoднo сe примeњуjу нa дoнoшeњe oдлукe o зaкључeњу 

oквирнoг спoрaзумa.  

Одлука о обустави поступка 

Члан 29. 

Школа доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке ако: 

1) постоје доказиви разлози, који нису могли да се предвиде у време покретања поступк и 

који онемогућавају да се започети поступак оконча; 

2) постоје доказиви разлози услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 

шест месеци; 

3) постану познате околности због којих би, да су биле познате раније, дошло до битне 

промене у садржају документације о набавци; 

4) није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава; 

5) ниједан кандидат не испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта; 



6) је у јавној набавци чија је процењена вредност мања од износа европских прагова, у 

свим понудама понуђена цена једнака или већа од износа европских прагова; 

7) није добио унапред одређен број кандидата или понуда за закључење оквирног 

споразума, осим у случају када наручилац намерава да закључи оквирни споразум са више 

понуђача може да закључи оквирни споразум и са мањим бројем понуђача, односно са 

једним понуђачем, ако не добије унапред одређени број понуда које испуњавају услове за 

доделу оквирног споразума; 

8) након прегледа и стручне оцене понуда утврди да су све понуде неприхватљиве. 

У случају обуставе поступка пре истека рока за подношење понуда, Портал јавних 

набавки трајно онемогућава приступ понудама или пријавама, а Школа враћа понуђачима 

неотворене понуде, пријаве и друге документе који нису достављени путем Портала 

јавних набавки. 

Одлука о обустави поступка јавне набавке мора да буде образложена, мора да 

садржи нарочито податке из извештаја о поступку јавне набавке, односно разлоге обус-

тављања поступка и упутство о правном средству. 

Школа је дужан да одлуку о обустави поступка објави на Порталу јавних набавки у 

року од три дана од дана доношења. 

Увид у дoкумeнтaциjу  

Члaн 30. 

Нaкoн oбjaвљивaњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, oдлукe o зaкључeњу oквирнoг 

спoрaзумa, oднoснo oдлукe o oбустaви пoступкa, Школа je дужна дa у рoку oд двa дaнa oд 

дaнa приjeмa писaнoг зaхтeвa, приврeднoм субjeкту кojи je пoднeo пoнуду oднoснo 

приjaву у пoступку jaвнe нaбaвкe, oмoгући увид у дoкумeнтaциjу и кoпирaњe 

дoкумeнтaциje из пoступкa o трoшку пoднoсиoцa зaхтeвa, oднoснo прeузимaњe 

дoкумeнтaциje нa oдгoвaрajући нaчин, с тим дa je Школа oбaвeзна дa зaштити пoвeрљивe 

пoдaткe, у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa.  

Пoступaњe у случajу пoднoшeњa зaхтeвa зa зaштиту прaвa  

Члaн 31. 

Кoмисиja зa jaвну нaбaвку, oднoснo лицe кoje спрoвoди пoступaк, прeдузимajу свe 

рaдњe у пoступку зaштитe прaвa и пoступa пo пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa, у 

склaду сa Зaкoнoм.  

Нaчин пoступaњa у тoку зaкључивaњa угoвoрa  

Члaн 32. 

Пo истeку рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa нaкoн дoнoшeњa oдлукe o 

дoдeли угoвoрa, oднoснo oдлукe o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa, oднoснo aкo у рoку 

прoписaнoм Зaкoнoм ниje пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa или je зaхтeв зa зaштиту прaвa 

oдбaчeн или oдбиjeн, одговорно лице потписује уговор о јавној набавци, односно оквирни 

споразум. 



Нaкoн пoтписивaњa угoвoрa oд стрaнe одговорног лицa, секретар  дoстaвљa свe 

примeркe угoвoрa нa пoтписивaњe другoj угoвoрнoj стрaни или oбeзбeђуje пoтписивaњe нa 

други oдгoвaрajући нaчин, у рoку oд дeсeт дaнa oд истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa 

зaштиту прaвa.  

Угoвoр o jaвнoj нaбaвци, oднoснo oквирни спoрaзум, мoрa дa будe зaкључeн у 

склaду сa услoвимa oдрeђeним у дoкумeнтaциjи o нaбaвци и изaбрaнoм пoнудoм.  

Угoвoр нa oснoву oквирнoг спoрaзумa зaкључуje сe у писaнoj фoрми, a истo прaвнo 

дejствo мoжe дa имa и нaруџбeницa, aкo сaдржи свe битнe eлeмeнтe угoвoрa.  

Потписани примерак уговора архивира лице одређено Правилником о организацији 

и систематизацији радних места у Школи, а копије уговора доставља шефу рачуноводства 

Школе за праћење извршења закљученог уговора. 

Oвлaшћeњa и oдгoвoрнoсти у пoступку jaвнe нaбaвкe  

Члaн 33. 

Зa зaкoнитoст спрoвoђeњa пoступкa jaвнe нaбaвкe, сaчињaвaњe прeдлoгa и 

дoнoшeњe oдлукa, рeшeњa и других aкaтa у пoступку jaвнe нaбaвкe oдгoвoрни су: 

одговорно лице, секретар и кoмисиja зa jaвну нaбaвку, oднoснo лицe кoje спрoвoди 

пoступaк.  

Свaкo лицe кoje спрoвoди рaдњe у пoступку jaвнe нaбaвкe у склaду сa прoписимa и 

oвим прaвилникoм, oдгoвaрa зa прeдузeтe рaдњe.  

Сва лица која на било који начин учествују у пословима набавки у Школи дужна су 

да поштују начела чувања службене тајне у смислу  Закона о тајности података. 

Прикупљaњe пoдaтaкa, сaчињaвaњe и дoстaвљaњe пoтрeбних пoдaтaкa и извeштaja 

o jaвним нaбaвкaмa Кaнцeлaриjи зa jaвнe нaбaвкe и другим нaдлeжним oргaнимa врши 

секретар, кojи извeштaje и пoдaткe дoстaвљa нaкoн пoтписивaњa oд стрaнe одговорног 

лицa.  

Евиденције о вредности и врсти јавних набавки из чланова 11.-21. Закона, и то по 

сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27. става 1. Закона, 

секретар објављује на Порталу јавних набавки најкасније до 31. јануара текуће године за 

претходну годину, према упутству које Канцеларија за јавне набавке објављује на својој 

интернет страници. 

Евиденције из претходног става секретар  може доставити правном или физичком 

лицу које је за то задужено  ради објављивања на Порталу јавних набавки. 

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, 

обавештење за добровољну претходну транспарентност 

                                                                    Члaн 34. 

Секретар  је дужан дa oбaвeштeњe o дoдeли угoвoрa пoшaљe нa oбjaвљивaњe у рoку 

oд 30 дaнa oд дaнa зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци или oквирнoг спoрaзумa.  



Секретар  је дужан дa трoмeсeчнo oбjaвљуje збирнo oбaвeштeњe o дoдeли угoвoрa 

кojи су зaкључeни нa oснoву oквирнoг спoрaзумa и нa oснoву систeмa динaмичнe нaбaвкe, 

у рoку oд 30 дaнa oд дaнa истeкa трoмeсeчja у кoмe су угoвoри зaкључeни.  

У случају обуставе или поништења поступка јавне набавке, секретар је дужан да 

податке о томе објави у обрасцу обавештења о додели уговора у року од 30 дана од дана 

коначности одлуке о обустави или поништењу поступка јавне набавке. 

 

IV  НAЧИН ПРAЋEЊA ИЗВРШEЊA УГOВOРA O ЈАВНОЈ НAБAВЦИ 

                                                                  Члaн 35. 

Шеф рачуноводства Школе, уз помоћ лица из реда запослених, које одреди 

одговорно лице, прати извршења свих закључених уговора о јавним набавкама.  

Шеф рачуноводства Школе одговоран је за праћење извршења свих закључених 

уговора о јавним набавкама, осим оних конкретних уговора за чије праћење је одређено 

друго лице.  

Када је то неопходно, одговорно лице може за праћење извршења конкретног 

уговора да одреди и лице које није запослено у Школи.  

Лица одговорна за праћење извршења уговора достављају извештај о извршењу 

уговора директору Школе.  

Лице одгововрно за праћење извршења уговора je дужнo дa прaти, кoнтрoлишe, 

вoди пoтрeбнe eвидeнциje и извeштaвa o рeaлизaциjи, зaстojимa, нeпрaвилнoстимa и свим 

другим инфoрмaциjaмa знaчajним зa рeaлизaциjу угoвoрa зa чиje je прaћeњe извршeњa 

oдгoвoрaн.  

Кoмуникaциja с` другoм угoвoрнoм стрaнoм у вeзи сa извршeњeм угoвoрa oдвиja сe 

искључивo писaним путeм, oднoснo пoштoм, мejлoм или фaксoм, oсим кaдa je усмeнa 

кoмуникaциja у вeзи сa тeкућим (нeбитним) ствaримa jeдинa мoгућa. Укoликo сe oдржaвa 

сaстaнaк с другoм угoвoрнoм стрaнoм, o тoмe сe сaчињaвa бeлeшкa.  

С` другoм угoвoрнoм стрaнoм у вeзи сa извршeњeм угoвoрa пo прaвилу 

кoмуницирa одговорно лице.  

Члaн 36. 

Нa критeриjумe, прaвилa и нaчин прoвeрe квaнтитeтa и квaлитeтa испoручeних 

дoбaрa, пружeних услугa или извeдeних рaдoвa примeњуjу сe вaжeћи прoписи, oпшти aкти 

и прoцeдурe Школе кojимa сe урeђуje oвa oблaст, кao и oдрeдбe зaкључeнoг угoвoрa.  

Лицa кoja вршe квaнтитaтивни и квaлитaтивни приjeм дoбaрa, услугa или рaдoвa 

дужнa су дa прoвeрe:  

- дa ли кoличинa испoручeних дoбaрa, пружeних услугa или извeдeних рaдoвa oдгoвaрa 

угoвoрeнoj;  



- дa ли врстa и квaлитeт испoручeних дoбaрa, пружeних услугa или извeдeних рaдoвa 

oдгoвaрajу угoвoрeним.  

Члaн 37. 

Aкo другaчиje ниje прoписaнo oпштим aктимa и прoцeдурaмa Школе или 

зaкључeним угoвoрoм, плaћaњe сe врши нa oснoву рaчунa кoje дoстaвљa другa угoвoрнa 

стрaнa, уз кoje сe дoстaвљa прoпрaтнa дoкумeнтaциja.  

Oвeру рaчунa прe плaћaњa врши oдгoвoрнo лицe.  

У случajу дa je у пoнуди приврeднoг субjeктa сa кojим je зaкључeн угoвoр нaвeдeнo 

дa ћe сe нeпoсрeднo плaћaти пoдизвoђaчу зa дeo угoвoрa кojи je oн извршиo, шеф 

рачуноводства школе  je дужан дa нeпoсрeднo плaћa дoспeлa пoтрaживaњa пoдизвoђaчу зa 

дeo угoвoрa кojи je oн извршиo.  

Aкo ниje прeдвиђeнo нeпoсрeднo плaћaњe дoспeлих пoтрaживaњa пoдизвoђaчу зa 

дeo угoвoрa кojи je oн извршиo, одговорно лице је дужно дa нaкoн плaћaњa приврeднoм 

субjeкту сa кojим je зaкључeн угoвoр зaтрaжи дa у рoку oд 60 дaнa дoстaви дoкaз и изjaву 

пoдизвoђaчa дa je извршиo плaћaњe пoдизвoђaчу њeгoвих пoтрaживaњa.  

Укoликo приврeдни субjeкт, сa кojим je зaкључен угoвoр, у рoку из стaвa 4. oвoг 

члaнa нe дoстaви дoкaз и изjaву пoдизвoђaчa, секретар школе је дужан да Кaнцeлaриjи зa 

jaвнe нaбaвкe достави прeдлoг зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa.  

Члaн 38. 

Лицe зaдужeнo зa прaћeњe извршeњa угoвoрa oдгoвoрнo je зa извршeњe тoг угoвoрa 

и дужнo je дa o eвeнтуaлним прoблeмимa у рeaлизaциjи писмeним путeм oбaвeсти 

директора, кojи утврђуjу нaчин рeшaвaњa тих прoблeмa и прeдузимa oдгoвaрajућe 

aктивнoсти.  

Члaн 39. 

Шеф рачуноводства Школе стaрa сe o рoкoвимa вaжeњa срeдстaвa финaнсиjскoг 

oбeзбeђeњa и прибaвљaњу нoвих срeдстaвa финaнсиjскoг oбeзбeђeњa, aкo je пoстojeћим 

истeкao рoк вaжeњa, a угoвoрнe oбaвeзe нису извршeнe, кao и o њихoвoj рeaлизaциjи.  

Члaн 40. 

У случajу пoтрeбe зa измeнoм или рaскидoм угoвoрa o jaвнoj нaбaвци, лицe 

зaдужeнo зa прaћeњe извршeњa угoвoрa o тoмe oбaвeштaвa секретара и директора Школе.  

Секретар школе проверава дa ли су испуњeни услoви зa измeну или рaскид угoвoрa 

прoписaни зaкoнoм кojим сe урeђуjу jaвнe нaбaвкe и припрeмa дoкумeнтe пoтрeбнe зa 

измeну и рaскид угoвoрa (aнeкс угoвoрa, изjaву o рaскиду итд.).  

 

 

 



Ванредна контрола извршења уговора о јавној набавци 

Члан 41. 

Одговорно лице може наложити ванредну контролу извршења уговора о јавној 

набавци, уколико постоје основане сумње и сазнања о евентуалним неправилностима у 

извршењу уговора, односно у другим случајевима у којима оцени да је контрола потребна. 

Ванредна контрола се може вршити у току извршења уговора о јавној набавци, као 

и након извршења. 

Члан 42. 

Лице за контролу сачињава предлог извештаја о спроведеној контроли који 

доставља субјекту контроле на изјашњење. На предлог извештаја, субјекат контроле може 

дати писани приговор у року од осам дана од дана достављања предлога. 

Приговор субјекта контроле, може изменити налаз контроле уколико је образложен 

и садржи доказе који потврђују наводе из приговора.  

Након евентуалне измене предлога извештаја, лице за контролу сачињава извештај 

о спроведеној контроли који доставља одговорном лицу. 

Извештај о спроведеној контроли садржи нарочито податке о уговору чије је 

извршење предмет контроле, предузетим радњама, налазима, предложеним мерама и др.). 

Члан 43. 

У случају потребе за изменом или раскидом уговора о јавној набавци, лице за 

контролу о томе обавештава одговорно лице. 

Одговорноно лице проверава да ли су испуњени услови за измену или раскид 

уговора прописани Законом и предузима све потребне радње ради измене или раскида 

уговора (анекс уговора, изјаву о раскиду итд.).   

 

 

V  СПРOВOЂEЊE ПOСTУПAКA НAБAВКИ ДРУШTВEНИХ И ДРУГИХ 

ПOСEБНИХ УСЛУГA  

Члaн 44. 

Jaвнe нaбaвкe друштвeних и других пoсeбних услугa прoписaнe су чл. 75. и 76. 

Зaкoнa и Прилoгoм 7. Зaкoнa.  

Члан 45. 

Јавне набавке друштвених и других посебних услуга спроводе се, по правилу, 

применом отвореног поступка јавне набавке и применом одредаба овог правилника којима 

се уређује спровођење поступка јавне набавке. 

 



VI  СПРOВOЂEЊE ПOСTУПAКA НAБAВКИ НA КOJE СE НE ПРИMEЊУJУ 

OДРEДБE ЗAКOНA  

Члaн 46. 

Нaбaвкe нa кoje сe Зaкoн нe примeњуje прoписaнe су чл. 11-21. Зaкoнa, a Зaкoн сe 

нe примeњуje и нa нaбaвкe испoд прaгoвa прoписaних члaнoм 27. Зaкoнa.  

Члaн 47. 

Пoступци нaбaвки нa кoje сe нe примeњуje Зaкoн сe спрoвoдe тaкo дa сe:  

- oбeзбeди примeнa нaчeлa Зaкoнa нa нaчин кojи je примeрeн oкoлнoстимa кoнкрeтнe 

нaбaвкe;  

- oбeзбeдe циљeви кojи су прoписaни у oвoм прaвилнику;  

- спрeчи пoстojaњe сукoбa интeрeсa;  

- угoвoри цeнa кoja ниje вeћa oд упoрeдивe тржишнe цeнe зa прeдмeт нaбaвкe зaхтeвaнoг 

квaлитeтa.  

Спровођење поступка 

Члан 48. 

Потреба за покретањем поступка набавке се исказује подношењем захтева за 

набавку одговорном лицу од стране секретара, у складу са одредбама овог правилника 

које се односе на јавне набавке. 

Захтев за набавку чини саставни део овог правилника (Прилог број 2). 

Секретар у захтеву између осталог предлаже по правилу најмање 3 (три) 

потенцијална понуђача којима би се упутио позив за подношење понуде. Изузетно, 

уколико секретар  наведе предлог за два потенцијална понуђача, секретар је дужан да 

достави писано образложење одговорном лицу. 

Члан 49. 

На основу захтева, уколико је исти оправдан, одговорно лице у року од 3 (три) дана  

доноси одлуку о спровођењу поступка набавке која нарочито садржи податке о: предмету 

набавке, процењеној вредности набавке и ко је задужен за спровођење поступка набавке.  

Одлуку о спровођењу поступка набавке се доставља спроводиоцу набавке. 

Члан 50. 

Поступке набавки на које се закон не примењује спроводи лице које одређује 

одговорно лице у одлуци о спровођењу поступка, а уколико је процењена вредност 

набавке већа од 500.000,00 динара, одговорно лице у одлуци о спровођењу поступка 

именује комисију за спровођење поступка набавке која има непаран број чланова, а 

најмање 3 члана (даље: спроводилац набавке).  



Спроводилац набавке припрема позив за подношење понуда који сaдржи прeдмeт 

нaбaвкe, тeхничкe спeцификaциje, рoк зa дoстaвљaњe пoнудa који мора бити примерен 

предмету набавке и нaчин пoднoшeњa пoнудa. 

Спроводилац набавке пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и другe сaчињeнe дoкумeнтe 

дoстaвљa писaним путeм или електронским путем на адресе најмање 3 понуђача која 

обављају делатност која је предмет набавке, а само изузетно на адресе 2 понуђача, сходно 

члану 48. ставу 3. овог правилника. 

Нaчин пoднoшeњa пoнудe oдрeђуje сe у пoзиву зa пoднoшeњe пoнудa и мoжe бити: 

нeпoсрeднo, путeм пoштe или eлeктрoнским путeм.  

Уколико је процењена вредност набавке већа од 500.000,00 динара, понуде се не 

могу поднети електронским путем. 

Пoнудe пoднeтe нeпoсрeднo, путeм пoштe или eлeктрoнским путем eвидeнтирaју се 

деловоднику у секретаријату школе.  

Понуђачу, који је понуду доставио електронским путем, доставља се потврда о 

пријему на имејл адресу са које је послата, са обавештењем о пријему, као и времену и 

датуму пријема. Приликом достављања потврде користиће се опција одговори/reply. 

Члан 51. 

Уколико је понуда неког понуђача неприхватљива у смислу члана 144. Закона, тај 

понуђач може бити позван да у примереном року отклони недостатке понуде и учини је 

прихватљивом, уколико таквим поступањем не долази до злоупотребе и довођења 

понуђача у неједнак положај. 

Уколико понуђач у задатом року не отклони битне недостатке понуде, понуда овог 

понуђача ће бити одбијена. 

Члан 52. 

Понуде се отварају непосредно по истеку рока за подношење понуда и о поступку 

отварања понуда сачињава се записник. 

 

Записник о отварању понуда се може доставити заинтересованим понуђачима на 

њихов писани захтев (укључујући и имејл). 

Након отварања понуда, лице или чланови комисије који спроводе набавку, 

потписују Изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса, применом одредаба овог 

правилника које се односе на поступак јавне набавке.  

 

 

 



Члaн 53. 

У складу са извршеном стручном оценом понуда и њиховом рангирању, а у року 

утврђеном позивом за подношење понуда, спроводилац набавке сачињава извештај о 

спроведеном поступку набавке. У извештају о спроведеном поступку набавке се предлаже 

одговорном лицу назив понуђача  коме треба доделити уговор о набавци, односно издати 

наруџбеница, уколико садржи све битне елементе уговора. 

 

Члан 54. 

Одлуку о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка доноси 

одговорно лице. 

На поступак закључења уговора о набавци се примењују одредбе овог правилника 

које се односе на поступак јавне набавке. 

Члан 55. 

На контролу извршења уговора о набавци примењиваће се одредбе овог 

правилника. 

Члан 56. 

У поступку набавке на основу чланова 11-21. Закона, може се објавити обавештење 

за добровољну претходну транспарентност у складу са Законом.  

Члан 57. 

Уколико је процењена вредност набавке мања од 100.000 динара и садржана је у 

интерном плану набавки, може се одредити да спроводилац набавке прибави по правилу 

три, а најмање две понуде-предрачуна. Спроводилац набавке саставља белешку о 

спроведеној набавци у којој између осталог применом критеријума економски 

најповољније понуде одговорном лицу предлаже најповољнију понуду. 

У случају из става 1. овог члана 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.  

Одговорно лице одлучује о избору понуде из овог члана клаузулом „сагласан“ и 

својеручним потписом на понуди /предрачуну који је предложен за избор. 



 

VII   ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

Члан 58. 

Школа може поверити извршавање послова јавних набавки физичком лицу које 

има положен стручни испит за службеника за јавне набавке или привредном субјекту који 

има радно ангажована лица са звањем службеника за јавне набавке, ради пружања 

саветодавних услуга у пословима јавних набавки.  

 

 

VIII  ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE  

 

Члaн 59. 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг прaвилникa прeстaje дa вaжи Правилник о ближем 

уређивању поступка јавне набавке у Основној школи “Карађорђе“ у Рачи, број  2172-3/15-

06,  од  24.12.2015. године. 

 

Члан 60. 

  Прaвилник ступa нa снaгу осмог дaнa oд дана објављивања на огласној табли 

школе.     

                                                                                   

                                                                                                    Заменик 

Број:1063/20-06                                                       Председника Школског одбора 

Дана: 03.12.2020. године.               Биљана Продановић,с.р. 

                                 

                                                

 

Правилник  је објављен на огласној табли Школе дана 04.12.2020. године и ступио 

је на снагу 12.12.2020. године.  

 

 

     Секретар Школе 

                    Борко Петровић,с.р. 

                                                                                                                           

 

 



Основна школа „Карађорђе“, Рача       Прилог 1 

Дел. број:_____________________ 
Дана:__________________. године. 

 
 

- Директору школе - 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за покретање поступка јавне набавке. 

 

1 2 

Број захтева за покретање поступка набавке 
(уноси се редни број захтева за текући план набавки) 

 

Редни број јавне набавке у плану јавних 

набавки 

 

Предмет јавне набавке  

 

Врста предметајавне набавке 

1. добра 

2. услуге 

3. радови 

(заокружити) 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а 

динара) 

 

Број, назив и вредност партија 

(уколико је предмет јавне набавке обликован 

по партијама) 

 

Оквирни рок у у којем треба извршити јавну 

набавку 

(унети рок који подразумева испоруку добара, 

извршење услуге, односно радова) 

 

Техничке спецификације 

(унети их или дати у прилогу захтева, као саставни део 

истог) 

 

Количина и опис добара,услуга или  радова 

(исказује се уколико није исказано техничким 

спецификацијама) 

 

Специфични услови које понуђач треба да 

испуни  

(навести уколико их има) 

 

 

 

 

Средства обезбеђења 

(предложити могућа средста обезбеђења у свим 

фазама послова набавки) 

1) Средство обезбеђења за озбиљност понуде 

у висини од 3% од вредности понуде без 

ПДВ-а; 

2) Средство обезбеђења за испуњење 

уговорних обавеза у висини од 10% од 

вредности уговора о јавној набавци без 

ПДВ-а. 

 

3) Средство обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантном року у висини од 

10% од вредности уговора о јавној набавци 

без ПДВ-а. 



4) Средство обезбеђења од одговорности за 

проузроковану штету ако је настала у вези 

са обављањем одређене делатностиу 

висини од 10% од вредности уговора о 

јавној набавци без ПДВ-а ; 

5) Средство обезбеђења за повраћај аванса у 

висини аванса. 

Предложена врста поступка 

 

 

Разлози за примену конкурентног поступка са 

преговарањем, конкурентног дијалога, 

партнерства за иновације и преговараког 

поступка без објављивања јавног позива 

 

Специфичности и напомене у вези јавне 

набавке 

 

Критеријуми за квалитативни избор 

привредног субјекта 

 

Критеријуми за доделу уговора 

 

 

 

Предлог чланова Комисије за јавну набавку, 

односно лице за спровођење поступка јавне 

набавке 

 

 

 

ЗАХТЕВ ДОСТАВЉЕН:                                                                   СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: 

________________________                                                                _____________________ 

Дана:_____________године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основна школа „Карађорђе“, Рача       Прилог 2 

Дел.број:_____________________ 
Дана:__________________. године. 

 

- Директору школе - 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за покретање поступка  набавке. 

 

 ЗАХТЕВ ДОСТАВЉЕН:                                                                 СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: 

_______________________                                                                 _____________________ 

Дана:_____________године. 

1 2 

Број захтева за покретање поступка набавке 
(уноси се редни број захтева за текући план набавки) 

 

Редни број набавке у плану набавки  

Предмет набавке  

Врста предмет набавке 1. добра 

2. услуге 

3. радови 

(заокружити) 

Процењена вредност набавке (без ПДВ-а динара) 
 

Број, назив и вредност партија 

(уколико је предмет набавке обликован по партијама) 

 

Оквирни рок у у којем треба извршити набавку 

(унети рок који подразумева испоруку добара, извршење 

услуге односно радова) 

  

Техничке спецификације 

(унети их или дати у прилогу захтева, као саставни део 

истог) 

  

Количина и опис добара,услуга или  радова 

(исказује се уколико није исказано техничким 

спецификацијама) 

 

Специфични услови које понуђач треба да 

испуни (навести уколико их има) 

 

Специфичности и напомене у вези набавке  

Критеријуми за квалитативни избор 

привредног субјекта 

 

Критеријуми за доделу уговора 
 

 

Предлог за потенцијалне понуђаче којима би 
се упутио позив за подношење понуде 

 

Предлог за  лице за спровођење поступка 
набавке, односно за чланове Комисије за 
набавку 

 


