
На основу члана 49. Став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике Србије“ 

број 91/19) и члана 35. Одлуке о општинској управи општине Житорађа  

 („Службени лист града Ниша број 152/16 и 115/17) ВД начелника Општинске управе општине 

Житорађа, доноси  

 

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Овим Правилником се уређује начин планирања и спровођења набавки на које се Закон о 

јавним набавкама не примењује. 

 

Члан 1. 

Сходно члану 27. Закона о јавним набавкама, одредбе овог Закона не примењују се на: 

-набавку добара, услуга и спровођења конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 

1.000.000 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од од 3.000.000 динара. 

 

Члан 2. 

Наручилац може да покрене набавку на који се Закон не примењује ако је предвиђена Планом 

набавки на који се Закон не примењује. 

 

Члан 3. 

Приликом спровођења поступка на који се не примењујње ЗЈН, наручилац је обавезан да 

поступа на економичан и ефикасан начин да обезбеди једнак положај свих привредних субјеката без 

икакве дискриминације, да обезбеди конкуренцију, као и да поступа на пропорционалан и 

транспарантан начин. 

 

Члан 4. 

Приликом спрвођења поступка на који се ЗЈН не примењује, наручилац је обавезан да поштује и 

дасе придржава следећих начела: 

- Начело економичности и ефикасности, 

- Начело обезбеђивања конкуренције и забрана дискиминације, 

- Начело транспарентности поступка јавне набавке, 

- Начело једнакости привредних субјеката, 

- Начело пропорционалности, 

 

Члан 5. 

Председник издаје овлашћење начелнику Општинске упаве за покретање поступка, односно 

преузимања обавеза на терет буџета. 

Начелник општинске управе издаје писмени налог којим се иницира спровођење поступка јавне 

набавке на који се Закон не примењује. 

Након тога доноси се одлука о спровођењу поступка јабвне набаке на коју се закон не 

примењује. 

Ова одлука треба да садржи нарочито податке о редном јавне набавке, податке из Плана јавних 

набавки на које се Закон не примењујње, предмету јавне набавке и процењеној вредности јавне 

набавке . 

 

Члан 6. 

Ако је у питању набавка добара, услуге или радова чији је предмет сложенији, наручилац је 

обавезан да припреми спецификацију предмета набавке, тако да понуђачи могу на основу тога да 

припреме понуду. 

Члан 7. 

Сходно начелу транспарентности Наручилац позива најмање три лица односно привредна 

субјекта која обављају делатност која је предмет набавке и то путем поште или мејла . 

Позив за подношење понуда за набавке за које се Закон не примењује може се објавити и на 

интернет страници Наручиоца. 

 



Члан 8. 

У прилогу позива за достављање понуда, доставља се и образац спецификације предмета 

набавке, образац понуде, образац структуре понуђене цене а по потреби у зависности од предмета саме 

набавке могу се утврдити и други обрасци . 

 

Члан 9. 

У позиву за подношење понуда обавезно се одређује и рок за поношење понуда са тачним 

назначењем дана и сата до када се могу поднети понуде. 

Овај рок не може бити краћи од три дана, а одређује се у зависнсти од самог предмета набавке. 

На свакој понуди обавезно се бележи време приспећа (тачан сат и минут), без обзира на то да 

ли је понуда примљена путем поште или путем мејла, а такође се и свака понуда заводи по редоследу 

приспећа. 

Члан 10. 

Одмах по истеку рока за прикупљање понуда, понуде се отварају по редоследу приспећа и о 

томе се саставља Извештај о набавци који треба да садржи податке о предмету набавке, процењеној 

вредности набавке, понудама које су пристигле као и ценама датим у понудама . 

 

Члан11. 

Крутеријум за избор најповољније понуде је цена . 

 

Члан12. 

На основу извештаја о набавци Наручилац доноси одлуку о додели уговора која се објављује на 

интернет страници Наручиоца и садржи све податке из Извештаја . 

 

Члан.13 

По доношењу одлуке о додели уговора Наручилац закључује Уговор са изабраним понуђачем. 

 

Члан 14.  

Против уговора који је закључен без претходног спроведеног поступка јавне набавке може се 

поднети захтев за заштиту права. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава законитост уговора који је закључен без претходно 

споведеног 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 6 месеци од дана закључења уговора. 

 

Члан. 15 

Наручилац је дужан да евидентира податке из чл.27.ЗЈН став1.  

Податке који се односе на набавке на које се закон не примењује Наручилац збирно објављује на 

Порталу јавних набавки најкасније до 31. јануара текуће године за претхдну годину према упуству које 

Канцеларија за јавне набавке објављује на својој интернет страници. 

 

Члан16. 

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

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину обављања 

послова јавне набавке у општинској управи општине Житорађа број 404-1436/15-01 од 09.11.2015. 

године  

 

Број_________________ 

 

Датум_______________ 

 

ВД Начелника ОУ Житорађа 

Милена Јовановић 


