
 

 

Основна школа 

'' Вук Караџић'' 

К њ а ж е в а ц 

Дел.бр. 22/6 

Датум: 27.1.2021. 

 

 На основу чл. 119 став први, тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гл.РС“ бр. 88/17, 10/19), а у вези са чл. 49. став 2. Закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 

91/19, даље: Закон), Школски одбор ОШ “Вук Караџић“ у Књажевцу на седници одржаној дана 

26.1.2021.године донео је: 

 

 

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА  

У ОШ“ВУК КАРАЏИЋ“ У КЊАЖЕВЦУ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређује се поступак набавке унутар установе (даље: Наручиоца), 

нарочито начин планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о 

јавној набавци (начин комуникације, правила обавезе и одговорности лица), начин планирања и 

спровођења набавки на које се Закон не примењује као и набавки друштвених услуга и других 

посебних услуга. 

 Доношењем и применом овог Правилника, између осталог отклониће се или умањити 

штетне последице корупције и сукоба интереса. 

 Овај Правилник биће објављени на интернет страници установе 

www.osvukknjazevac.edu.rs. 

 

2. Дефиниције  
 

Члан 2. 
 Поједини изрази употребљени у овом Правилнику имају значење предвиђеним чл. 2. 

Закона о јавним набавкама („Сл.гл. РС“ бр. 91/19). 

 

 

3. Систем набавки 
 

Члан 3. 
 Систем набавки код  ОШ “ Вук Караџић “ у Књажевцу обухвата: планирање набавки, 

спровођење поступка ради закључења уговора о јавној набавци, извршење и праћење извршења 

закљученог уговора о јавној набавци, евидентирање и контролу свих наведених активности и 

начин планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује, као и набавки 

друштвених и других посебних услуга. 

 

4. Циљеви поступка јавне набавке 
 

Члан 4. 
 Циљ обављања послова  набавки  је да добра, услуге и радови који се набављају буду 

одговарајућег квалитета и потребних количина,  да буду набављени по најповољнијој цени као и 

http://www.osvukknjazevac.edu.rs/


 

 

економично и транспарентно трошење средстава ( принцип '' вредност за новац'' ). 

 Спровођење поступка јавне набавке има за циљ да омогући несметано одвијање процеса 

рада и обављање делатности Наручиоца. 

 

5. Начела јавних набавки 
 

Члан 5. 

 Наручилац је у обавези да приликом спровођења набавки поштује и примењује начела 

прописана Законом, што значи да поступа на економичан и ефикасан начин, да обезбеди 

конкуренцију, једнак положај свих привредних субјеката, без дискриминације, као и да поступа 

на транспарентан и пропорционалан начин. 

 

6. Комуникација у поступку јавне набавке 
 

Члан 6. 
 У поступку јавне набавке комуникација са понуђачима врши се путем Портала јавних 

набавки, односно путем поште, курирске службе и електронским путем – слањем електронске 

поште, у складу са одредбама Закона и Упутством за коришћење Портала јавних набавки. 

 Сваки документ који је достављен у поступку јавне набавке електорнском поштом, 

сматраће се да је документ примљен даном слања. 

 Сва коминикација у поступцима јавних набавки обавља се у складу са одредбама чл. 

44,45, 46. и 47. Закона. 

 

 

II. СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

1. Мере за спречавање корупције 

 

Члан 7. 

 Сва лица која учествују у поступку набавке, у обавези су да предузимају све мере 

потребне за спречавање корупције и сукоба интереса у поступку набавки дефинисане Законом и 

овим Правилником. 

Члан 8. 
 Све радње предузете у поступку набавки морају се писмено евидентирати од стране лица 

које их предузима. 

 

Члан 9. 
 Одговорно лице – директор установе издаје писани или електронски налог са упутством 

лицу запосленом на пословима јавних набавки или лицу овлашћеном за обављање тих послова, 

за спровођење појединачних радњи у поступку набавке. 

 Лице из става 1. овог члана дужно је да изврши налог одговорног лица, у складу са 

упутством које је дато у налогу, осим у случају када је дати налог у супротности са Законом. 

 У случају из става 2. овог члана, лице запослено на пословима јавних набавки или лице 

овлашћеном за обављање тих послова дужно је да одбије извршење таквог налога и о томе 

обавести одговорно лице на исти начин на који је добило налог. 

 У обавештењу из става 3. овог члана образлаже се који су делови налога у супротности 

са Законом. 

 Лице запослено на пословима јавних набавки или лице овлашћено за обављање тих 

послова као и свако друго лице које је ангажовано у установи које има податке о постојању 

корупције у јавним набавкама, дужно је да о томе одмах обавести одговорно лице. 

 

 



 

 

III. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ 
 

1. Временски оквир за планирање и  

учесници у планирању набавки 
 

Члан 10. 

 Планирање набавки за наредну годину одвија се крајем текуће и почетком наредне 

године паралелно са израдом Финасијског плана установе. 

 

Члан 11. 
 Послове планирања набавки обавља тим за планирање. 

 Тим поред одговорног лица – директора установе и лица запосленог на пословима јавних 

набавки или лица овлашћеног за обављање тих послова, чине и  лица  односно запослени у  

финансиској  служби установе, а по потреби и запослени из техичке службе установе (домари-

ложачи, кувари), наставно особље и др. 

 Приликом планирања сложених набавки, одговорно лице може ангажовати стручна лица 

која нису запослена у установи. 

 

Члан 12. 

 У поступку планирања набавки, тим за планирање утврђује стварне потребе за 

предметима набавки који су неопходни за обављање редовних активности из делокруга 

наручиоца, а све у складу са Финансијским планом установе. 

 Лица која су запослена код Наручиоца на пословима за које постоји потреба набавки 

одређених добара (наставно особље, стручна служба, домари-ложачи, куварице и др.), 

достављају потребе одговорном лицу. 

 Потребе морају бити исказане у одговарајућим количинским јединицама, описаних 

карактеристика, квалитета и динамике потреба, са образложењем разлога и сврсисходности 

набавке. 

 Тим за планирање врши прикупљање, проверу исказаних потреба и утврђује стварене 

потребе за сваку набавку појединачно. 

 

2. Истраживање тржишта 

 

Члан 13. 
 На основу утврђених потреба Наручиоца за добрима, услугама и радовима, тим за 

планирање набавки  утврђује укупну спецификацију добара, услуга и радова, која представља 

основ за истраживање тржишта. 

 

Члан 14. 
 Истраживање тржишта спроводи тим за планирање или друга лица која одреди 

одговорно лице. 

 

Члан 15. 
 Истраживање тржишта спроводи се прикупљањем података на терену, путем интернета, 

телефоном, доступних база података у зависности од количина и врсте добара, услуга и радова 

за којима постоји потреба набавке. 

 О спроведеном поступку истраживања тржишта сачињава се службена белешка која 

садржи податке о ценама, доступности добара, услуга и радова на тржишту, њиховом квалитету, 

као и податке о евентуалним добављачима. 

 

 

 



 

 

3. Врсте предмета јавне набавке 

 

Члан 16.  
 Предмет јавне набавке добара је куповина добара, закуп или лизинг добара ( са правом 

куповине или без тог права), пружање услуга, осим оних које су у вези извођења радова. 

 Предмет јавне набавке радова је: извођење радова или пројектовање и извођење радова. 

 У случају комбинованог предмета јавне набавке, предмет набавке се одређује према 

основном предмету. 

 

Члан 17. 
 Увек када је то могуће и сврсисходно са становишта набавке, тим за планирање ће 

предмет јавне набавке обликовати по партијам при чему партија представља истоврсну целину 

добара, услуга и радова. 

 У јавном позиву, позиву за подношење пријава или позиву за подношење понуда, 

односно преговарање у случају система квалификације, одредиће се да ли понуде могу да се 

поднесу за једну, више или све партије. 

 

4. Одређивање периода трајања уговора 

 

Члан 18. 
 Уговори се по правилу закључују на период од 12 месеци, а изузетно се уговор може 

закључити на дуже од 12 месеци, у зависности од предмета набавке. 

 Одлуку о периоду трајања уговора доноси одговорно лице Наручиоца у складу са 

Законом. 

 

 

5. Процењена вредност набавке 

 

Члан 19. 
 Процењена вредност набавке исказује се у динарима, без пореза на додату вредност. 

 Вредност набавке процењује се на основу резултата истраживања тржишта за 

специфициране количине добара, услуга и радова. 

 Наручилац не може одређивати процењену вредност јавне набавке, нити може једну 

набавку делити на више набавки са намером да избегне применз Закона или правила 

одређивања врсте поступка у односу на процењену вредност јавне набавке. 

 

Члан. 20. 
 Одређивање процењене вредности јавне набавке добара, услуга и радова, као и 

одређивање процењене вредности јавне набавке по партијама врши се у складу са одредбама 

чл.30 до 35. Закона. 

 

 

6. Избор врсте поступка 

 

Члан 21. 
 Врсту поступка одређује тим за планирање, имајући у виду врсту и специфичност 

предмета набавке, доступност, динамику набавке и процењену вредност. 

 Додела уговора по правилу врши се у отвореном поступку или рестриктивном поступку. 

 Додела уговора се поред поступкака из става 2. овог члана, може вршити и у: 

 

 конкурентном поступку са преговарањем; 

 конкурентном дијалогу; 



 

 

 преговарачком поступку са објављивањем јавног позива; 

 партнерству за иновације; 

 преговарачком поступку без објављивања јавног позива. 

 

Члан 22. 
 Избор врсте поступка врши се имајући у виду: 

 

 циљеве набавки; 

 исказане потребе за добрима, услугама или радовима; 

 резултате испитивања тржишта посебно у делу конкуренције на тржишту и доступности 

добара, услуга или радова; 

 процењену вредност набавке и  

 сложеност предмета набавке. 

 

 

7. Прагови до којих се Закон не примењује и набавке на које се Закон не примењује 

 

Члан 23. 
 Прагови до којих се Закон не примењује одрeђени су чл. 27. Закона. 

 За набавке на које се Закон не примењује наручилац доноси годишњи интерни план 

истовремено кад и план јавних набавки. 

 Приликом планирања набавки на које се Закон не примењује, тим за планирање одређује 

врсту предмета набавке, вредност набавке, оквирне рокове за реализацију набавке, износ и 

начин финансирања, као и основ за изузеће од примене Закона за сваку појединачну набавку. 

За набавке на које се Закон не примењује, тим за планирање врши истраживање 

тржишта, прибавља понуде понуђача који се баве делатношћу (производње, продаја, радови) 

која је предмет набавке, и предмет набавке набавља од понуђача који је дао најповољнију 

понуду, односно по цени која није већа од упоредитве тржишне цене,  о чему се сачињава 

службена белешка. 

Приликом спровођења набавки на које се Закон не примењује треба обезбедити примену 

начела Закона на начин који је примерен околностима конкретне набавке, спречити постојање 

сукоба интереса и обезбедтити остварење циљева предвиђених овим Правилником. 

Наручилац може набавку на коју се Закон не примењује да спроведе и по поступку 

предвиђеном  Законом,  уколико процени да је то потребно ради остварења начела и циљева 

предвиђених Законом и овим Правилником. 

 

8. Одређивање рокова 

 

Члан 24. 
 Приликом планирања јавних набавки тим за планирање ће одредити следеће оквирне 

рокове: 

 оквирни рок за покретање поступка; 

 оквирни рок за закључење уговора и 

 оквирни рок трајања уговора. 

 

 Приликом одређивања рокова из става 1. овог члана, тим за планирање узима у обзир: 

 податке о роковима важења раније закључених уговора и динамици њиховог извршења; 

 динамику потреба за добрима, услугама и радовима; 

 временске оквире у којима је могуће изводити грађевинске радове и време потребно за 

њихово извођење, ако су предмет набавке радови као и  

 време потребно за реализацију појединих активности у поступцима јавних набавки. 



 

 

 

9. Одговорност за доношење плана јавних набавки 

 

Члан 25. 
 План јавних набавки и интерни план набавки доноси одговорно лице наручиоца. 

 На донет план јавних набавка наручиоца, сагласност даје орган управљања. 

 

 

10. Рок за доношење плана јавних набавки и интерног плана набавки 

 

Члан 26. 
 План јавних набавки за текућу годину доноси се на почетку године, односно када се 

стекну услови за његово доношење. 

 Истовремено се доноси и интерни план набавки на које се Закон не примењеује. 

 

11. Садржина план јавних набавки 

 

Члан 27. 
 На основу истраживања тржишта, а у складу са опредељеним средствима у Финасијском 

плану установе, Наручилац доноси годишњи план јавних набавки. 

 Приликом одлучивања које ће набавке бити обухваћене планом јавних набавки, тим за 

планирање анализира приоритете, имајући у виду пре свега потребе за редовно обављање 

делатности и потребе за унапређењем делатности. 

 План јавних набавки садржи следеће податке: 

 

1. предмет јавне набавке и ЦПВ ознаку; 

2. процењену вредност јавне набавке; 

3. врсту поступка јавне набавке; 

4. оквирно време покретања поступка. 

 

 План јавних набавки као и све његове касније измене или допуне, наручилац обајвљује 

на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 10 дана од дана доношења. 

 Изузетно ако поједини подаци из плана јавних набавки представљају пословну тајну у 

смислу закона којим се одређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у 

смислу којим се уређује тајност података, ти подаци из плана се неће објавити. 

 Интерни план набавки на које се Закон не примењује, не објављује се на Портал јавних 

набавки, а наручилац може уколико процени да је то у интересу обезбеђивања веће 

конкурентности, транспарентности и економичности поступка, исти објавити на својој интернет 

страници. 

 

12. Измена плана јавних набавки 

 

Члан 28. 
 План јавних набавки и интерни план набавки на које се Закон не примењује, може се 

изменити и допунити кад год се појави потреба за изменом и допуном. 

 Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у погледу: 

 повећања процењене вредности набавке за више од 10%; 

 измена предмета јавне набавке и 

 планирање нове набавке. 

 На поступак измене, допуне и објављивања плана јавних набавки сходно се примењују 

правила предвиђена Законом и овим Правилником. 

 



 

 

 

IV. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

      1. Покретање поступка 
 

Члан 29. 
 Одговорно лице Наручиоца доноси одлуку о спровођењу поступка јавне набавке која 

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

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

набавку, односно лицу које спроводи поступак јавне набавке. 

 Поступак јавне набавке сматра се покренутим слањем на објављивање јавног позива и 

других огласа који се користе као јавни позив, осим у случају преговарачког поступка без 

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

подношење понуда. 

 

Члан 30. 
 Лице запослено на пословима јавних набавки или лице овлашћено за обављање тих 

послова у временском року који је у плану јавних набавки означен за покретање поступка, 

подноси писани захтев одговорном лицу за покретање поступка јавне набавке. 

 Одговорно лице након пријема захтева из става 1. овог члана, издаје писани налог за 

покретање јавне набавке лицу запослено на пословима јавних набавки или лицу овлашћено за 

обављање тих послова. 

 Налог садржи упутство за израду предлога одлуке о покретању поступка која садржи и 

имена чланова комисије односно одређивање лица која ће спроводити поступак јавне набавке. 

 У случају примене преговарачког поступка без објављивања позива као и набавки на које 

се Закон не примењује, налог садржи списак потенцијалних понуђача којима се упућује позив за 

подношење понуда. 

 Предлог одлуке о покретању поступка сачињава лице запослено на пословима јавних 

набавки или лице овлашћено за обављање тих послова. 

 Лице надлежно за послове финансија води рачуна да обавезе које ће се преузети 

уговором о јавној набавци буду уговорене у складу са прописима којима се уређује буџетски 

систем, односно располагање финансијским средствима. 

 

2. Комисија за спровођење јавне набавке 

 

Члан 31. 
 Поступак јавне набавке спроводи комисија за јавну набавку која се именује доношењем 

одлуке о покретању поступка. 

 Ако процењена вредност јавне набавке не прелази износ од 3.000.000,00 динара, 

Наручилац није дужан да именује комисију за јавну набавку, у ком случају поступак јавне 

набавке спроводи лице које Наручилац именује. 

 Комисија мора да има непаран број чланова, а најмање три члана. 

 На састав комисје за јавну набавку сходно се примењују одредбе чл. 92, Закона. 

 Комисија за јавну набавку односно лице из става 2. овог члана предузима све радње у 

поступку, а нарочито припрема огласе о јавној набавци, конкурсну докуметацију, врши стручну 

оцену понуда и пријава, припрема извештаје о поступку јавне набавке, обавља потребну 

комуникацију у поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона и предузима радње у 

случају подношења захтева за заштиту права, а такође се и стара о законитости спровођења 

поступка. 

 Након отварања понуда или пријава, чланови комисје потписују изјаву о постојању или 

непостојању сукоба интереса. 

 



 

 

 

3.Оглашавање у поступку јавне набавке 

 

Члан 32. 
 У поступку јавне набавке оглашавање се врши на начин прописан Законом у циљу 

обезбеђивања спровођења начела транспарентности поступка. 

 Огласи се објављују преко Портала јавних набавки на стандардним обрасцима чија је 

садржина одређена Правилником о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање 

огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки („Сл.гл.РС“ бр. 93/2020). 

 

3.1. Врсте огласа о јавној набавци 

 

Члан 33. 
 Огласи о јавној набавци које наручилац објављује предвиђени су чл. 105. Закона. 

 Наручилац је дужан да у огласима о јавним набавкама код описа предмета набавке 

користи ознаке из Општег речника набавки. 

 Садржина огласа о јавној набавци наведена је у прилогу 4. Закона. 

 Огласи се објављују преко Портала јавних набавки на стандардним обрасцима чију 

садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке. 

 Пре самог оглашавања на Порталу јавних набавки и интернет страници, одговорно лице 

извршиће проверу тачности података за оглашавање. 

 

3.2. Предходно информативно обавештење 

 

Члан 34. 
 Јавни наручилац може да најави своју намеру о набавци добара, услуга или радова 

објављивањем предходног информативног обавештења које садржи информације из Прилога 4. 

Део А II Закона на Порталу јавних набавки. 

 

3.3. Јавни позив за подношење понуда /пријава 

 

Члан 35. 
 Наручилац је дужан да објави јавни позив за подношење понуда, односно пријава у свим 

поступцима јавне набавке, осим у преговарачком поступку без објављивања јавног позива и 

случају када је другачије уређено Законом. 

 У позиву за подношење понуда/пријава обавезно се одређује рок за подношење понуда у 

зависности од врсте поступка јавне набавке. 

 Рок за подношње понуда/пријава рачуна се од дана слања на објављивање позива за 

подношење понуда/пријава на порталу јавних набавки. 

 Одређивањем рока смата се одрђивање датума и сата до којег се понуде могу подносити. 

 

 

3.4. Конкурсна документација 
 

Члан 36. 
 Конкурсна докуметација се припрема у складу са Законом. 

 Конкурсна документација садржи све податке на основу којих ће понуђачи моћи да 

припреме прихватљиву понуду. 

 Конкурсну докуметацију припрема комисија, односно лице запослено на пословима 

јавних набавки или лице овлашћено за обављање тих послова. 

 

 



 

 

3.5. Садржина конкурсне докуметације 
 

Члан 37. 
 Подаци садржани у конкурсној документацији морају бити истоветни са подацима који 

су наведени у позиву за подношење понуда. 

 Конкурсна докуметација у складу са врстом поступка и природом предмета набавке 

садржи све елементе у складу са прописима о јавним набавкама. 

 Приликом припреме конкурсне докуметације треба се придржавати основних начела. 

јавних набавки, а посебно начела обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача. 

 Услови за учешће у поступку, техничке спецификације и елементи критеријума за доделу 

уговора морају бити у логичкој вези са предметом набавке и не смеју да ограничавају 

конкуренцију. 

 Конкурсна докуметација садржи услове за учешће у поступку јавне набавке прописане 

Законом. 

 Одговорно лице прати рад Комисије током израде конкурсне докуметације. 

 

3.6. Техничке спецификације 
 

Члан 38.  
 Техничким спецификацијама које се наводе у конкурсној докуметацији, утврђују се 

тражене карактеристике радова, добара или услуга које се набављају и све друге околности које 

су од значаја за извршење уговора, а тиме и за припрему понуде. 

 Техничке спецификације морају бити одређене у складу са Законом и другим прописима 

који регулишу област која је предмет набавке. 

 На општа правила о техничким спецификацијама, одређивања техничких 

спецификацијаа, коришћење техничких спецификација и ознака, сходно се примењују одредбе 

чл. 98.-104. Закона. 

 

3.7. Обајвљивање конкурсне докуметације, измене и допуне и додатна појашњења 

докуметације о набавци 
 

Члан 39. 
 Комисија, односно лице запослено на пословима јавних набавки или лице овлашћено за 

обављање тих послова,одмах након израде, а пре објављивања позива и конкурсне 

документације контролише саобразност података из конкурсне докуметације са подацима из 

позива за подношење понуда /пријава и проверава да ли конкурсна докуметација садржи све 

елементе предвиђене Законом и Правилником о садржини конкурсне докуметације у 

поступцима јавних набавки („Сл.гл.РС“ бр. 93/2020). 

 Наручилац истовремено са слањем на објављивање јавног позива за подношење 

понуда/пријава, шаље на објављивање и конкурсну докуметацију на Порталу јавних набавки, а 

може и на интернет страници у складу са Законом. 

 

Члан 40. 
 На измене или допуне конкурсне докуметације примењују се одредбе чл. 96. Закона, а на 

додатна појашњења конкурсне докуметације одредбе чл. 97. Закона. 

 

 

4. Пријем понуда 

 

Члан 41.  
 Приликом пријема електронске понуде понуђач добија потврду о пријему понуде са 

назнаком датума и времена пријема. 



 

 

 Уколико се делови понуде не могу поднети електронским путем, наручилац је дужан да 

приликом пријема, на коверти, односно кутији у којој се налазе, обележи време пријема.  Ако су 

делови понуде достављени непосредно, наручилац предаје понуђачу потврду пријема. 

 У случају из става 2. овог члана ако су делови понуде поднети неблаговремено, 

наручилац ће по окончању поступка отварања, неотворене делове понуде да врати понуђачу, са 

назнаком да су поднети неблаговрено. 

 Забрањено је давање инфорамција о примљеним понудама до отварања понуда, а 

наручилац је у обавези да понуде чува на начин да не дођу у посед неовлашћених лица. 

 

5. Захтев за заштиту права пре истека рока за подношење понуда 

 

Члан 42. 
 Захтев за заштиту права подноси се електроснким путем преко Портала јавних набавки 

истовремено наручиоцу и Републичкој комисији, односно у писаном облику, непосредном 

предајом или препорученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да 

копију захтева достави Републичкој комисији. 

 Захтев заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина јавног позива  или 

конкурсне докуметације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава без обзира наначин 

достављања. 

 У случају преговарачког поступка без објављивања јавног позива, захтев за заштиту 

права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте поступка, садржином 

обавештења о спровођењу преговарачког поступка, позива за подношење понуда и конкурсном 

докуметацијом, сматраће се благовременим ако је примељен од стране наручиоца најкасније 

десет дана од дана обајвљивања обавештења о спровођењу преговарачког поступка, односно 

пријема конкурсне докуметације, измена и допуна конкурсне докуметације. 

 

Члан 43. 
 О захтеву за заштиту права одлучује комисија за јавну набавку. 

 Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све прописане обавезне елементе, 

наручилац ће такав захтев одбити закључком, који се доставља подносиоцу захтева и 

Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. 

 Против закључка наручиоца у овом случају поднсилац захтева може у року од три дана 

од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе доставља 

нарчиоцу. 

 Након наведеног, наручилац проверава да ли је захтев поднет у року и да ли је изјављен 

од стране лица које има активну легитимацију. 

 Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну 

легитимацију, наручилац ће такав захтев одбити закључком. Закључак наручилац доставља 

подносиоцу захтева и  Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења и против 

закључка подносилац може, у року од три дана од пријема тог закључка, поднети жалбу  

Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

 Након пријема жалбе наручилац ће у року од три дана доставити  Републичкој комисији 

потребну докуметацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби. 

 Уколико се у поступку предходног испитивања захтева за заштиту правс утврди да је 

захтев за заштиту права уредан, наручилац ће у року од пет дана од дана пријема уредног 

захтева: 

1) решењем усвојити захтев за заштиту права. У овом случају решење наручилац доставља 

подносицу захтева, понуђачима и  Републичкој комисији у року од три дана од дана 

доношења. Уколико овим решењем наручилац није усвојио све наводе захтева за заштиту 



 

 

права, подносилац захтева може писаним изјашњењем наставити поступак пред 

Републичком комисијом у року од три дана од дана пријема решења о чему истовремено 

обавештава наручиоца. У овом случају наручилац је дужан да у року од три дан од 

пријема писаног изјашњења подносиоца захтева комплетну докуметацију из поступка 

јавне набавке достави  Републичкој комисији или 

2) доставити  Републичкој комисији одговор у којем ће се изјаснити на све наводе захтева за 

заштиту права и комплетну докуметацију из поступка јавне набавке, ради одлучивања о 

захтеву за заштиту права. У овом случају наручилац је дужан да писмено, у року од три 

дана од дана достављања захтева  Републичкој комисији, обавести подносиоца захтева. 

 Уколико подносилац захтева писмено обавести наручиоца о повлачењу захтева за 

заштиту права, наручилац ће решењем обуставити поступак заштите права и доставити га  

Републичкој комисији и подносиоцу захтева у року од три дана од доношења. 

 

 

6. Отварање понуда 

 

Члан 44. 
 Понуде се отварају одмах након истека рока за подношење понуда, истог дана. 

 Отварање понуда је јавно. 

 Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда у складу са чл, 140. став 3. 

Закона о чему доноси одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности. 

 О поступку отварања понуда води се записник. 

 Начин отварања понуда, садржину записника и друга питања од значаја за поступак 

отварања понуда, прописује Канцеларија за јавне набавке. 

 

7. Стручна оцена понуда /пријава 

 

Члан 45. 
 Комисија врши преглед и  стручну оцену понуда /пријава након окончања поступка 

отварања понуда у року предвиђеним Законом. 

 Комисија врши стручну оцену свих понуда/пријава које су примљене и отворене на 

отварању понуда. 

 Приликом стручне оцене сваке појединачен понуде/пријаве Комисја утврђује: 

 да ли постоје битни недостаци понуде/пријаве; 

 да лије понуда /пријава одговарајућа у смислу испуњавања техничких спецификација 

које су тражене у конкурсној докуметацији; 

 да ли постоје рачунске грешке у понуди/пријави и уколико постоје, позива понуђача ради 

давања сагласности на исправку грешке; 

 да ли понуда/пријава садржи неубичајено ниску цену; 

 да ли је понуда/пријава прихватљива у смислу да понуда не ограничава, нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности 

јавне набавке. 

 

Члан 46. 
 Наручилац након прегледа и стручне оцене, одбија понуду односно пријаву као 

неприхватљиву због постојања услова и разлога из чл, 144. Закона. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Извештај о поступку јавне набавке 

 

Члан 47. 
 Након спроведен стручне оцене понуда односно пријава, комисија за јавну набавку 

саставља извештај о поступку јавне набавке. 

 Извештај из става 1. овог члана мора да садржи све елементе предвиђене чл. 145. став 2.  

Закона. 

 Извештај о поступку јавне набавке није неопходан за уговоре који се закључују на 

основу оквирног споразума закључен: 

 са једним понуђачем, јер се уговор закључује у границама услова предвиђених оквирним 

споразумом и 

 према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, без поновног 

отварања конкуренције међу понуђачима, ако су у оквирном споразуму одређени сви 

услови за испоруку добара, пружање услуга или извођење радова и објективни услови за 

избор понуђача из оквирног споразума који ће извршавати уговор. 

 

 

9. Одлука о додели уговора 

 

Члан 48. 
 Одговорно лице наручиоца доноси одлуку о додели уговора. 

 

 

Члан 49. 
 Наручилац доноси одлуку о додлеи уговора ако је у стручној оцени понуда утврђено да 

су се стекли услови за доделу уговора. 

 Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од 

процењене вредности јавне набавке. 

 Одлуку о додели уговора наручилац доноси у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење понуда, осим ако је наручилац у конкурсној докуметацији одредио дужи рок. 

 Одлука о додели уговора мора бити образложена ида садржи нарочито податке из 

извештаја о поступку јавне набавке и упутство о правном средству. 

 Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки у року 

од три дана од дана доношења. 

 Ако би објављивање поједних података из одлуке о додели уговора било противно 

одредбама Закона о јавним набавкама или на други начин билопротивно општем интересу, ако 

би нанело штеу оправданим пословним интересима одређеног привредног субјекта или би 

могло да доведе до повреде конкуренције на тржишту, ти подаци из одлуке неће се објавити. 

 Одредбе овог члана сходно се примењују и на доношење одлуке о закључењу оквирног 

споразума. 

 

10. Одлука о обустави поступка 
 

Чан 50. 
 Одговорно лице наручиоца доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке ако постоје 

услови из чл. 147. став 2. Закона. 

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

набавки трајно онемогућава приступ понудама /пријавама, а наручилац враћа понуђачима 

неотворене понуде/пријаве и друга документа која нису достављена 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 обустављања 



 

 

поступка и упутство о правном средству. 

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

року од три дана од дана доношења. 

 Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима 

припремања понуде из чл. 138. став 2. Закона. 

 Ако би објављивање поједних података из одлуке о обустави поступка било противно 

одредбама Закона о јавним набавкама или на други начин било противно општем интересу, ако 

би нанело штеу оправданим пословним интересима одређеног привредног субјекта или би 

могло да доведе до повреде конкуренције на тржишту, ти подаци из одлуке неће се објавити. 

 

11. Увид у докуметацију 

 

Члан 51. 
 Након објављивања одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 

односно одлуке о обустави поступка, наручилац је дужан да у року од два дана од дана пријема 

писаног захтева, привредном субјекту који је поднео понуду односно пријаву у поступку јавне 

набавке, омогући увид у докуметацију и копирање докуметације из поступка о трошку 

подносиоца захтева, односно преузимање докуметације на одговарајући начин, с тим да је 

наручилац обавезан да заштити поверљиве податке у складу са одредбама Закона. 

 

 

12. Захтев за заштиту права примљен после доношења одлуке о додели уговора /обустави 

поступка 
 

Члан 52. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава законитост доделе уговора у поступцима у 

којим се изузима примена Закона о јавним набавкама (чл. 11-21.), сматраће се благовременим 

ако је поднет у року од десет дана од дана објављивања обавештења за добровољну претходну 

транспарентностуколико је наручилац наведено обавештење објавио ( из чл. 109.став 5. Закона). 

 Подносилац захтева који је пропустио да поднесе захтец за заштиту права у складу са 

ставом 1, овог члана, нема право да поднесе захтев за заштиту права након обајвљивања 

обавештења о додели уговра, уколико наручилац наведно обавештење објави. 

 Уколико је наручилац објавио само обавештење о додели уговора, за уговоре закључене у 

поступцима у којима се изузима примена Закона захтев за заштиту права којим се оспорава 

законитост закључења таквог уговора сматраће се благовременим ако је поднет најкасније у 

року од 30 дана од дана обајвљивања обавештења о додели уговора.захтев за заштиту права 

којим се оспорава законитост уговора који је закључен без предходно спроведеног поступка 

јавне набавке сматраће се благовременим ако је поднет у року од 60 дана од дана сазнања за 

такав уговор, а најкасније у року од шест месеци од дана закључења уговора. 

 

Члан 53. 

 О захтеву за заштиту права одлучује комисијаза јавну набавку. 

 Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од 

стране наручиоца до окончања поступкаљ заштите права, осим у случају преговарачког 

поступка без објављивања јавног позива у мери у којој је то неопходно, ако због изузетне 

хитности проузроковане догађајима које наручилац није могао да предвиди, није могуће 

поступити у роковима одређеним за отворени поступак или рестриктивни поступак или 

конкурентини поступак са преговарањем или преговарачкипоступак са објављивањем. 

 Околности којима наручилац оправдава изузетну хитност не смеју да буду проузроковане 

његовим поступањем. 

 Републичка комисија, на образложени предлог наручиоца, може да дозволи наручиоцу да 

настави спровођење поступка јавне набавке пре окончања поступка заштите права уколико 



 

 

докаже или учини вероватним постојање разлога који се односе на могућност настанка штете 

која је несразмерно већа од вредности предмета јавне набавке, заштиту јавног инетерса, могуће 

угрожавање живота издравља људи, животне средине или друге озбиљне опасности. 

 Републичка комисија одлучује о наведеном предлогу наручиоца у року од пет дана од 

дана пријема предлога и комплетне документације која је потребна за доношење одлуке. 

 Наведени предлог може се поднети до доношења одлуке Републичке комисије о 

поднетом захтеву за заштиту права. 

 Ако Републичка комисија решењем утврди да би закључењем односно извршењем 

уговора о јавној набавци без предходне провере правилности поступка могло да проузрокује 

знатну штету по јавна средства наручилац не може да закључи уговор о јавној набавци. 

 Одредбе овог члана сходно се примењују и на оквирни споразум. 

 

13. Закључење уговора о јавној набавци 

 

Члан 54. 
 Уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум закључује се након доношења 

одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума и ако у року 

предвиђеним Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права 

коначном одлуком одбачен или одбијен, ако и ако је поступак заштите права обустављен. 

 Одговорно лице може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да 

закључи уговор о јавној набавци: 

1) на основу оквирног споразума; 

2) у случају примене система динамичке набавке; 

3) ако је поднета само једна понуда која је прихватљива 

4) у случају примене преговарачког поступка без предходног објављивања јавног позива из 

чл. 61. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Члан 55.  
 Уговор о јавној набавци односно оквирни споразум закључује се у писаној форми са 

понуђачем којем је уговор односно оквирни споразум додељен. 

 Потписани уговор односно оквирни споразум наручилац је дужан да достави у року од 

десет дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум, 

наручилац може да закључи уговор, односно оквирни споразум са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 Наручилац ће поново да изврши стручну оцену понуда и донесе одлуку о додели уговора, 

односно оквирног споразума, ако је због методологије доделе пондера потребно да се утврди 

први следећи најповољнији понуђач. 

 

Члан 56. 
  Лице запослено на пословима јавних набавки или лице овлашћено за обављање тих 

послова објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници обавештење о закљученом 

уговору о јавној набавци односно оквирном споразуму у року од пет дана од дана закључења 

уговора, односно оквирног споразума. 

 Уговор о јавној набави може да се закључи у електронској форми у складу са Законом 

којим се уређује електронски домкумент и законом којим се уређује електронски потпис. 

 

 

V. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Праћење извршења угвора о јавној набавци 

 

Члан 57. 



 

 

 

 Уговор о набавци доставља се финансијској служби, а један примерак остаје у предмету 

о поступку јавне набавке. 

 

Члан 58. 

 Одговорно лице одређује из редова запослених лице за праћење сваког појединачног 

уговора о јавној набавци у зависности од предмета јавне набавке, стручног образовања из 

области која је предмет набавке. 

 Када је то неопходно одговорно лице може за праћење извршења уговора одредити и 

лице које нисје запослено у установи. 

 

Члан 59. 
 Лице које је одговорно за пријем предмета набавке добара, приликом испоруке од стране 

добављача, прегледа добра ради провере саобразности са уговореним количинама, квалитетом, 

узорком, динамиком испоруке и слично. 

 Надзор над извођењем радова када је предмет уговора о јавној набавци извођење радова, 

врши запослени кога одреди одговорно лице или изабрани надзорни орган, а у зависности од 

врсте радова. 

 Након извршене провере предмета јавне набавке, лице задужено за праћење потписује 

отпремницу или други докумет којим се потврђује да је уредно извршена обавеза добављача. 

 Лице из става 3. овог члана доставља извештај  лицу запосленом на пословима јавних 

набавки или лицу овлашћеном за обављање тих послова. 

  Лице запослено на пословима јавних набавки или лице овлашћено за обављање тих 

послова на основу извештаја из става 4. овог члана сачињава извештај о извршењу уговора о 

јавним набавкама и доставља га одговорном лицу са препорукама за унапређење система 

набавки. 

 

Члан 60. 
 У случају да добаљач не извршава обавезе у складу са уговором, лице које је одређено да 

за праћење конкретног уговора, упућује рекламацију добављачу и предузима друге мере у циљу 

уредног извршења уговора и о томе обавештава  лице запослено на пословима јавних набавки 

или лице овлашћено за обављање тих послова. 

 Комуникација са добављачем у вези извршења уговора обавља се у складу са Законом. 

 Лице запослено на пословима јавних набавки или лице овлашћено за обављање тих 

послова на основу извештаја о предузетим мерама, предлаже одговорном лицу реализацију 

средства финансијског обезбеђења. 

 

 

2. Измене током трајања уговора о јавној набавци 

 

Члан 61. 

 Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 156 -

161. Закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке. У случају измене уговора 

из чл. 157. и 158. Закона, наручилац је дужан да обавештење о измени уговора пошаље на 

објављивање на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана измене уговора. 

 

 

VI. ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Члан 62. 

 Лице запослено на пословима јавних набавки или лице овлашћено за обављање тих 

послова прикупља и континуирано евидентира податке о поступцима јавних набавки и 



 

 

закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

Члан 63. 
 Наручилац је дужан да у складу са прописима којима се уређује област докуметарне 

грађе и архива, чува целокупну докуметацију везану за јавне набавке. 

 Докуметација у смислу овог члана је било који документ настао током планирања јавне 

набавке, спровођења поступка јавне набавке и извршења уговора о јавној набавци, а које 

наручилац чува најмање пет година од дана закључења појединачног уговора о јавној набавци 

или оквирног споразума, односно пет година од дана обуставе или поништења поступка јавне 

набавке. 

 Докуметација која се размењује на Порталу јавних набавки чува се и архивира у складу 

са ставом 2. овог члана. 

 

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 64. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

установе. 

 

Члан 65. 
 Ступањем на снагу овог Правилника, престаје дс важи Правилник о ближем уређивању 

поступка јавне набавке у ОШ “Вук Караџић“ у Књажевцу бр.01-610-88/2 од 27.02.2014. године и 

Правилник о измени и допуни  Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ОШ “ 

Вук Караџић“ у Књажевцу бр. 01-610-563/6 од 03.12.2015.године. 

 

 

 

Број: 22/6            ПРЕДСЕДНИК 

Датум:  27.1.2021.                          Школског одбора 

                                                                                                               Миодраг Костић 

                                                                                                          ___________________ 

 

 

 

 Правилник је објављен на огласној табли установе 27.1.2021.године, ступио на снагу 

4.2.2021.године. 

 

 

   Секретар ОШ '' Вук Караџић'' Књажевац 

                  Ана Симоновић Петковић 

                      _______________________ 


