На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе
материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 03.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I

Утврђује се Предлог одлуке о централизацији јавних набавки.

II
Предлог одлуке о централизацији јавних набавки, доставља се
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.
III
За представника предлагача по овом предлогу на седници
Скупштине Града Ниша, одређује се Дејан Благојевић, шеф Службе за јавне
набавке.
Број: 271-1/2017-03
Нишу, 03.03.2017.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

НАЦРТ
На основу 48. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и члана 37. Статута Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“ бр. 88/208 и
143/2016), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана ___.___.2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Градска управа Града Ниша (у даљем тексту: Градска управа) спроводи поступке
централизованих јавних набавки ради закључења уговора и оквирних споразума за потребе
директних и индиректних корисника буџетских средстава Града Ниша, и других правних
субјеката чији је оснивач Град Ниш, односно корисника буџетских средстава Града.
Градска управа ће, у циљу реализације ове Одлуке, донети интерни акт којим ће
ближе уредити услове и начин спровођења централизованих јавних набавки.
Служба за јавне набавке (у даљем тексту: Тело за централизоване јавне набавке),
обављаће послове централизованих јавних набавки за органе Града, посебне и стручне
службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач Град, као
и за основне и средње школе у делу у коме се јавне набавке финансирају из буџета града
Ниша.
Члан 2.
Тело за централизоване јавне набавке у саставу Градске управе, обављаће послове
централизованих јавних набавки у складу са законом и подзаконским актима из области
јавних набавки, овом одлуком, као и актима из ове области које доносе органи Града.
Члан 3.
Директни и ндиректни корисници буџетских средстава Града Ниша, и остале
установе, предузећа и организације чији је оснивач Град Ниш, основне и средње школе на
територији Града (у даљем тексту: наручиоци), за чије потребе Градска управа спроводи
централизоване јавне набавке у обавези су да Телу за централизоване јавне набавке
достављају предлоге потреба за предметима јавне набавке као и Годишњи План јавних
набавки, ради спровођења централизованих јавних набавки, на начин утврђен интерним
актом, наведеним у члану 1. ове одлуке.
О пословима централизованих јавних набавки Градска управа је у обавези да
Градоначелнику Града Ниша (у даљем тексту: Градоначелник), доставља шестомесечне
извештаје.
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II УСЛОВИ
Члан 4.
Тело за централизоване јавне набавке може да покрене поступак централизоване
јавне набавке уколико су испуњени следећи услови:
1) да је јавна набавка предвиђена у Плану централизованих јавних набавки за
текућу годину,
2) да су за јавну набавку предвиђена средства у буџету Града Ниша, као и у
финансијским плановима, односно у програмима пословања наручилаца и плановима
набавки наручилаца и
3) да је су наручиоци, за чије потребе се спроводи поступак централизоване јавне
набавке, одређени посебним актом Градоначелника.
Члан 5.
План централизованих јавних набавки припрема Тело за централизоване јавне
набавке на основу планова јавних набавки свих наручилаца.
План централизованих јавних набавки садржи све јавне набавке за које је у
плановима наручилаца наведено да се спроводе као централизоване јавне набавке.
Наручиоци су у обавези да нацрте планова јавних набавки доставе најкасније у року
од пет дана од дана пријема захтева за достављање планова, односно да усвојене планове
јавних набавки доставе у електронском и штампаном облику доставе најкасније до 31.
јануара текуће године.
Тело за централизоване јавне набавке, у року од седам дана по пријему усвојених
планова наручиоца, припрема предлог плана централизованих набавки и исти доставља
Градоначелнику на сагласност, најкасније до 10. фебруара текуће године.
Градоначелник у року од три дана од дана пријема предлога, даје сагласност на
предлог плана централизованих јавних набавки.
Тело за централизоване јавне набавке у року од два дана објављује на интернет
страни Града Ниша, извод из плана централизованих јавних набавки, који обухвата предмете
јавних набавки и оквирни датум покретања поступака.
План централизованих јавних набавки, све одлуке и решења у поступцима и
оквирне споразуме потписује руководилац тела за централизоване јавне набавке.
Члан 6.
Набавке које су наручиоци планирали у својим плановима јавних набавки као
централизоване, а које, из објективних разлога не буду обухваћене поступком централизоване
јавне набавке, наручиоци ће спровести самостално у одговарајућем поступку или заједнички
са другим наручиоцима у складу са законом.
III НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
Члан 7.
Тело за централизоване набавке спроводи искључиво отворени и рестриктивни
поступак за централизоване јавне набавке и дужно је да увек, када је то могуће, образује
набавку по партијама, на начин да омогући учешће малих и средњих предузећа, а у циљу
заштите конкуренције на тржишту.
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Тело за централизоване јавне набавке може спровести преговарачки поступак са
објављивањем позива за подношење понуда, уколико је у претходном отвореном или
рестриктивном поступку добило све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно
одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу
уговора, као и остали делови конкурсне документације не мењају. Уколико се у
преговарачком поступку позовеу само и сви понуђачи који су учествовали у претходном
отвореном или рестриктивном поступку, да допуне своје понуде и тако их учине
прихватљивим, не постоји обавеза објављивања позива за подношење понуда. Понуђена цена
у преговарачком поступку не може бити већа од понуђених цена датих у отвореном или
рестриктивном поступку.
Члан 8.
Након успешно спроведеног поступка централизованих набавки закључује се
оквирни споразум са изабраним понуђачима.
На основу закљученог оквирног споразума, наручиоци могу закључити појединачне
уговоре у границама прописаим оквирним споразумом, са изабраним понуђачима, са којима
је закључен оквирни споразум, или позвати понуђаче да доставе конкретне понуде,
поступајући у свему као у другој фази рестриктивног поступка.
Наручиоци су у обавези да прате извршење сваког уговора заљученог на основу
оквирног споразум. Примерк уговора, закљученог на основу оквирног споразума, наручиоци
су дужни да доставе Телу за централизоване јавне набавке, ради праћења извршења оквирних
споразума и вођења јединствене електронске евиденције добављача.
Члан 9.
Тело за централизоване јавне набавке, примењиваће, кад је то могуће, и систем
динамичне набавке као и електронску лицитацију, по успостављању одговарајућег
информационог система у Градској управи.
IV
СПИСАК ПРЕДМЕТА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ ТЕЛО ЗА
ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
СПРОВОДИ
ПОСТУПАК
ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ НАБАВКИ
Члан 10.
Обавезује се Градоначелник да, најкасније до 15. децембра текуће буџетске године,
доноси решење којим се утврђује тачан списак предмета набавки за које ће Тело за
централизоване јавне набавке спроводити поступке централизованих набавки у наредној
буџетској години.
Изузетно од става 1 овог члана, за буџетску 2017. годину, Градоначелник ће
најкасније до 25. марта 2017. године, доноси решење којим се утврђује списак предмета
набавки за које ће Тело за централизоване јавне набавке спроводити поступке
централизованих набавки у 2017. години.
V СПИСАК НАРУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ ТЕЛО ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ НАБАВКИ
Члан 11.
Обавезује се Градоначелник да, најкасније до 15. децембра текуће буџетске године,
донесе решење којим се утврђује списак наручилаца за чије потребе ће Тело за
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централизоване јавне набавке спроводити поступке централизованих набавки у наредној
буџетској години.
Изузетно од става 1. овог члана, за буџетску 2017. годину, Градоначелник ће
најкасније до 25. марта 2017. године, донети решење којим се утврђује списак корисника
буџета града Ниша у 2017. години, као наручилаца за чије потребе ће Тело за централизоване
јавне набавке спроводити поступке централизованих набавки у 2017. години.
VI ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 12.
Започети поступци јавних набавки на дан ступања на снагу ове одлуке, окончаће се
по прописима који су важили до дана њеног ступања на снагу.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Ниша“.

Број: ____________/2017
Дана: ___________ 2017. године

ГРАД

НИШ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК
___________________
Мр Раде Рајковић
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Образложење
Припрема и доношење ове одлуке врши се у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који, у поглављу 4.
Централизоване јавне набавке, даје могућност да се на нивоу локалне самоуправе
спроводе централизоване јавне набавке образовањем Тела за централизоване јавне
набавке.
Одлуком о градској управи Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр
146/2016), донетом 12.12.2016. године од стране Скупштине Града Ниша,
предвиђено је, да ће Градска управа обављати и послове везане за централизацију
јавних набавки у циљу реализације потреба већег броја наручилаца чији је оснивач
град, односно који представљају директне, индиректне и остале кориснике
буџетских средстава Града Ниша.
У том смислу, указала се потреба да се што ближе и детаљније регулишу
начин планирања централизованих набавки, одреде набавни предмети и учесници у
централизованим набавкама, начин покретања и спровођења поступака
централизованих јавних набавки као и извршења оквирних споразума и уговора
када су у питању централизоване јавне набавке.
На овај начин се обезбеђује примена начела ефикасности и економичности,
које се огледа кроз ефикасније поступке јавних набавки, које ће спроводити
сертификована лица - службеници за јавне набавке, и трошковно економичнијим
набавкама, што се постиже спровођењем једног уместо већег броја поступака.
Обезбеђује се и примена начела транспарентности, које је код „малих
набавки“ често угрожено, врши се унификација добара и услуга које су предмет
централизованих набавки, која последично смањује будуће трошкове одржавање
опреме и обезбеђује континуитет рада.
Као крајњи циљ централизације набавки остварује се уштеда буџетских
средстава, имајући у виду да централизацијом добијамо укрупњавање набавки, што
последично води ка добијању јефтинијих набавних добара и услуга, остваривањем
тзв. „количинског попуста“.

OВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
По овлашћењу в.д начелника
Градске управе града Ниша
______________________________
Милена Танасковић

