
 
 

 
  

        Република Србија  

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Број: I-404-14/2014-3 

Дана: 01.11.2017.године 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 

14/2012 и 68/2015), а у складу са одредбама Правилника о садржини акта којим се ближе уређује 

поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 106/13), Начелник општинске 

управе општине Куршумлија доноси : 

 

О Д Л У К У 

 

1. Усваја се Измена и допуна Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке општине 

Куршумлија и то тако што мења члан 52. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке општине Куршумлија, тако да сада гласи:  

 

„Приликом спровођења поступака набавки на које се закон не примењује, у циљу 

поступања у складу са основним начелима Закона, примењује се следећа процедура: 

- Поступак се покреће захтевом организационе јединице или налогом овлашћеног лица 

наручиоца, којим се одређује да ће службеник за јавне набавке или друго лице које се 

одређује да спроведе поступак набавке, израдити акте неопходне за спровођење набавке 

(позив за подношење понуда са неопходним подацима у вези са предметом набавке – 

рок за подношење понуда, начин подношења понуда, време отварања понуда, услове за 

учешће у поступку, критеријуме за избор најповољније понуде, образац понуде),  

спровести поступак набавке достављањем позива за достављање понуда и обрасца 

понуде на адресе потенцијалних понуђача и након тога израдити нацрт уговора или 

наруџбенице са најповољнијим понуђачем, односно одређује се да ће службеник за 

јавне набавке или друго лице које се одређује да спроведе поступак набавке испитати 

тржиште путем интернета, телефона, прикупљањем информационих понуда, 

испитивањем доступних база података и огласа, након чега ће саставити извештај о 

испитивању тржишта по основу којег се може јасно закључити који понуђач располаже 

са најповољнијом понудом и саставити нацрт наруџбенице или уговора; 

- Уколико се набавка спроводи прикупљањем писаних понуда, а службеник или друго 

одређено лице оцени да у предметној набавци може остварити још повољније услове  

набавке, може се спровести додатни поступак преговарања у којем би се омогућило 

сваком од понуђача да накнадно коригују своје понуде; 

- Уколико у поступку набавке наручилац није добио ниједну понуду, наручилац може 

закључити уговор директно са понуђачем за којег постоји слободна процена да може 

квалитетно да изврши предмет јавне набавке; 

-  Уколико је у поступку набавке наручилац добио само једну понуду која је 

неприхватљива, наручилац може закључити уговор са тим понуђачем упркос 

неиспуњавању постављеног услова, уколико је понуђена цена упоредива тржишна; 

- У постуцима набавке чија је процењена вредност набавке изузетно мала тако да има 

изразито низак друштвени значај и притом не прелази износ од 10.000,00 динара, не 

мора да претходи никаква процедура с обзиром на низак друштвени значај тих набавки.    

- Приликом спровођења поступка набавке добара, услуга или радова, неопходно је 

обезбедити да се понуђена цена понуђача са којим се закључује уговор не буде већа од 

упоредиве тржишне цене.“  



 
 

 
  

 

2. Текстуални део Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке општине 

Куршумлија са унетим Изменама и допунама чини саставни део ове одлуке. 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

 

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                                            ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                        Миљан Радосављевић, дипл.правник 

                           

                                                                                                           ___________________________ 


