
 
На основу чл. 49. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, 

број 91/2019), чл. 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, број 88/2008, 143/2016 и 
18/2019) и чл. 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша”, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2014 и 117/2020), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана  30.07.2021. године,  доноси 
 

 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОСТУПКА НАБАВКЕ 
ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке директних 

корисника буџета Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 14/2021) у члану 22. после става 2 
додаје се нови став који гласи: 

„Наручилац подноси градоначелнику Града Ниша захтев за давање сагласности за израду 
уговора у оквиру Оквирног споразума, на свом меморандуму, у ком наводи назив и број јавне 
набавке, вредност оквирног споразума, вредност закључених уговора у оквиру оквирног 
споразума, процењену вредност уговора који је потребно закључити са наведеном позицијом на 
којој су обезбеђена финансијска средства за уговор.“ 
 

Члан 2. 
 

 Члан 54. мења се и гласи: 
„Члан 54. 

 
Средства обезбеђења за озбиљност понуде чувају се код Градске управе за финансије – 

Сектор за јавне набавке, а средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, за отклањање 
недостатака у гарантном року, од одговорности за проузроковану штету ако је настала у вези са 
обављањем одређене делатности и за повраћај авансног плаћања, књиже се и чувају код Градске 
управе за финансије – Сектор за трезор и рачуноводство.   

Градска  управа за финансије – Сектор за јавне набавке је дужан да по закључењу уговора о 
јавној набавци, а пре архивирања предмета, позове и омогући овлашћеним лицима привредних 
субјеката - понуђача да у примереном року преузму достављена оригинал средства обезбеђења за 
озбиљност понуде, уз обавезу потписивања записника о примопредаји и да ће уколико се не 
одазову позиву и преузму средства обезбеђења архивирати предмет. 

Наручилац у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци дужан је да 
води рачуна о наступању околности услед којих се стичу услови за реализацију, благовремену 
замену или продужење узетих средстава обезбеђења, услед промене уговорних обавеза. 

У случају да су се стекли услови за продужење или замену већ узетих средстава обезбеђења, 
наручилац је дужан да обезбеди нова средства обезбеђења која замењују већ узета средства 
обезбеђења и која су наплатива у додатном року те да оригинал  и копију средстава обезбеђења 
преда Градској управи за финансије – Сектору за трезор и рачуноводство, а да на даље води рачуна 
и одговара за благовремено достављање налога за наплату тих средстава обезбеђења у случају да 
се стекну услови за то. 

У случају када се стекну услови за реализацију средстава обезбеђења, наручилац у чијем је 
делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, о томе без одлагања обавештава Градску 
управу за финансије – Сектор за трезор и рачуноводство, са налогом да се реализује средство 



обезбеђења, уз достављање образложења и доказа да су се стекли услови за реализацију а у складу 
са процедурама за активацију средстава обезбеђења.  

Градска управа за финансије – Сектор за трезор и рачуноводство одмах након реализације 
уговорених средстава обезбеђења обавештава наручиоца у чијем је делокругу праћење извршења 
уговора о јавној набавци и који води евиденцију реализованих уговорених средстава обезбеђења.    

Наручилац је дужан да има ажурну евиденцију о рочности појединачних средстава 
обезбеђења и да након истека рока важења средстава обезбеђења или испуњења уговорних обавеза 
поднесе Градској управи за финансије писани и образложени захтев за преузимање средстава 
обезбеђења. 

Након  преузимања средстава обезбеђења од Градске управе за финансије – Сектора за 
трезор и рачуноводство наручилац је дужан да преузета средства обезбеђења врати издаваоцу.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 78. у ставу 2, уместо  тачке на крају става додају се зарез и речи: „ осим за 

градоначелника града Ниша као Наручиоца.“ 
 

 
Члан 4. 

 
 У члану 81. у алинеји 2 уместо  тачке и зареза,  додају се знак зарез и речи: „осим за 

градоначелника града Ниша као Наручиоца.“ 
У истом члану  у алинеји 3  уместо  тачке   додају се знак зарез и речи: „осим за градоначелника 
града Ниша као Наручиоца“. 

 
 

Члан 5. 
 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“ и на  званичном сајту Града Ниша. 
 
Број: 914-3/2021-03 
 
У Нишу, 30.07.2021. године  
 
 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

           ПРЕДСЕДНИЦА 
 
                         Драгана Сотировски 

 
 
 
 



 
 
 

Приложеним обрасцима у Правилнику о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка 
набавке директних корисника буџета Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 14/2021) 
додаје се нови образац:  
 
 
  
„ 

      Образац 9 - посебан део 
Република Србија                                         
Град Ниш  
Градска управа за ______________  
Бр. _____________ 
У Нишу, ____________ године 
 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША 

 
П Р Е Д М Е Т:   Захтев за добијање сагласности за покретање процедуре за измену 
уговора  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Врста поступка јавне набавке 

� отворени поступак 
� рестриктивни поступак 
� конкурентни поступак са преговарањем 
� конкурентни дијалог 
� преговарачки поступак са објављивањем јавног 

позива 
� партнерство за иновације 

преговарачки поступак без објављивања јавног позива 

 

 
Назив јавне набавке, број уговора, са ким је закључен   
 
 

 

Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови, као и 
опис конкретног назива предмета, опис и место 
испруке/извршења  набавке ) 

 

    Разлог за покретање процедура за измену уговора: 
-измене по основу уговорних одредаба; 
-измене у погледу додатних добара, услуга и радова; 

 



-измене услед непредвиђених околности; 
-промена уговорене стране; 
-повећање обима набавке; 
-замена подизвођача. 
 
Број и назив партије: 
 
(у случају да  је набавка обликована по партијама навести 
разлог измене уговора за сваку партију посебно) 
Извор финансирања 
(навести податке број позиције у буџету подаци  о 
апропријацији у буџету за плаћање као и да ли су 
обезбеђеба средства  у случају измене вредности уговора) 

 

Позиција у Финансијском плану 
(навести податке  број позиције у буџету; подаци о 
апропријацији у буџету за плаћање 

 

  
Контакт особа наручиоца (име и презиме, контакт 
телефон и е-mail адреса) 

 

                                                         

                                                                                                               ЗА НАРУЧИОЦА 

                                ___________________“ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Правни основ за доношење Правилника о измени и допуни Правилника о ближем 
уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града 
Ниша садржан је у члану 49. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 91/2019), 
по коме је Наручилац дужан да донесе посебан акт који ближе уређује начин планирања 
набавки - јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује 
(правила за планирање набавки, начин испитивања и истраживања тржишта предмета 
набавке, правила и начин одређивања предмета набавке и техничких спецификација 
предмета набавке и др.), поступак јавне набавке (начин извршавања обавеза из поступка, 
начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и др.), начин праћења извршења уговора о 
јавној набавци, поступак спровођења и уговарања набавки на које се Закон о јавним 
набавкама не примењује, као и набавке друштвених и других посебних услуга.  

Током примене  Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка 
набавке директних корисника буџета Града Ниша уочено је  да приликом израде уговора у 
оквиру Оквирног споразума недостаје сагласност градоначелника уз Захтев за израду 
уговора од стране Наручиоца. Приликом упућивања Захтева за давање сагласности за 
приступање закључивања уговора у оквиру оквирног споразума, Наручилац наводи назив 
и број јавне набавке, вредност оквирног споразума, вредност закључених уговора у оквиру 
оквирног споразум, вредност уговора за који се тражи сагласност, рок важења истог, 
позиција на којој су обезбеђења финансијска средства.  

Изменом члана 22. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и 
поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша, детаљно се дефинишe 
поступак праћења реализације свих закључених уговора у оквиру оквирног споразума. 

Током примене одредаба члана 54. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 
набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша, које се односе на 
поступак враћања узетих средстава обезбеђења издаваоцима, уочено је да значајно 
успоравaју сам процес због додатног ангажовања Градске управе за финансије – Сектора 
за трезор и рачуноводство, проузроковано успостављањем контаката и обављање 
комуникације са издаваоцима, а са којима директни корисници буџета Града Ниша - 
наручиоци иначе већ имају редовну комуникацију која би била коришћена за враћање 
средстава обезбеђења издаваоцима, што би допринело значајној уштеди у времену. 

Изменом члана 54. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и 
поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша се, у циљу обезбеђивања 
уштеде у времену и веће сигурности, детаљно дефинишe поступак, али и надлежности, 
како директних корисника буџета Града Ниша, тако и надлежности сектора  у оквиру 
Градске управе за финансије у погледу чувања, евиденције, продужења или замене, 
враћања и наплате средстава обезбеђења. 

Изменом одредаба члана 78. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 
набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша, детаљније се 
дефинише реализација набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, за које 
се каo основи изузећа наводе чл. 11. – 15. Закона о јавним набавкама, чл. 27. Закона о 
јавним набавкама - набавки добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је 



процењена вредност мања од 1.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 
набавки радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000 динара без урачунатог 
пореза на додату вредност, као и набавки друштвених и других посебних услуга из члана 
75. Закона о јавним набавкама (Прилог 7.) чија је процењена вредност мања од 15.000.000 
динара без урачунатог пореза на додату вредност, где се у случају да је Наручилац 
градоначелник града Ниша не примењује одредба из става 2. овог члана. 

Изменом одредаба члана члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 
набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша, детаљније се 
дефинише поступак појединачних набавки добара, услуга или радова, уколико вредност 
такве набавке на годишњем нивоу није већа од 300.000,00 динара без урачунатог пореза на 
додату вредност за добра и услуге и 500.000,00 динара без урачунатог пореза на додату 
вредност за радове, где се у случају да је Наручилац градоначелник града Ниша не 
примењује одредбе из алинеја 2. и 3. овог члана. 

Додавањем обрасца „Захтев за добијање сагласности за покретање процедуре за 
измену уговора“ обезбеђује се једнообразност у поступању директних корисника буџета 
Града Ниша. 

Предлаже се да овај Правилник ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“ и званичном сајту Града Ниша како би се обезбедило 
континуирано спровођење поступака јавних набавки и несметано функционисање 
директних корисника буџета Града Ниша. 

У вези напред наведеног предлаже се Градском већу да донесе Правилник о изменама 
и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке 
директних корисника буџета Града Ниша. 

 
  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
 

           В. Д.  НАЧЕЛНИКА 
 

     Нина Илић 
 


