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          На основу члана 22. Закона о јавним набавкама и његовим изменама и 

допунама / " Службени гласник РС", бр. 124/14 и 68/2015 /, Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке у Музеју / дел.бр.62 од 8.04.2014.год./ и члана 

55. Статута Музеја позоришне уметности Србије - Установа културе од 

националног значаја ( у даљем тексту: Музеј ), Управни одбор на седници одржаној 

дана 16. 12. 2015. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

У МУЗЕЈУ 

    

1. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА 

 

Члан 1. 

         У глави 1 "Предмет уређивања" у члану 1. Правилника, трећи став мења се и 

гласи; 

         " Правилником се уређује и набавка добара, услуга и уступања радова, чија 

укупна процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна 

процењена вредност истоврсних набавки није већа од 5.000.000 динара - јавна 

набавка мале вредности". 

          После става три члана 1. Правилника, додају се три нова става, који гласи; 

         " Музеј као наручилац, није обавезан да примењује одредбе Закона о јавним 

набавкама за набавку чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, при 

чему ни унапред процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није 

већи од 500.000 динара. 

          Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну набавку при 

чему исти понуђач у односу на природу делатности коју обавља може да је испу- 

ни. 

         У складу са Законом о јавним набавкама, Музеј не може да одређује 

процењену вредност јавне набавке, с намером да избегава примену закона или 

правила у одређивању врсте поступака у односу на процењену вредност јавне 

набавке." 

 

Члан 2. 

          После члана 1.Правилника, додају се два нова члана, који гласе: 

 

Члан 1а. 

          На основу  члана 7. Закона о јавним набавкама у коме су таксативно  

наведене набавке на које се закон не примењује, од којих се у овом правилнику  

наводе оне које се непосредно односе на рад и пословање у области заснивања 

радног односа и рада ван радног односа  у Музеју у складу са Законом о радним 

односима, од којих је изузет уговор о делу. 
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           Закон о јавним набавкама изузео је уговор о делу од његове примене, 

уколико има за предмет самосталног извршења одређеног интелектуалног посла  из 

области науке или просвете или обављања уметничке или друге делатности из 

области културе, а чија појединачна вредност није већа од 12.000.000 динара у чији 

се износ укључују порези и доприноси, на годишњем нивоу, односно за период 

важења уговора ако је он дужи од годину дана. 

 

Члан 1 б. 

           Уколико предмет уговора о јавној набавци чине више предмета у смислу 

чланова 4. до 6. Закона о јавној набавци, предмет се одређује према основном  

предмету уговора. 

           Уколико су у уговору одређена добра и услуге односно услуге из Прилога 

бр.1, основни предмет уговора је онај који чини већи део процењене вредности 

јавне набавке. 

          Ако се у складу са Законом о јавној набавци предмет јавне набавке дели - 

тако да се за један део предмета обавезно примењује закон, а на друге део он се не 

примењује. Музеј - наручилац може, уколико је предет јавне набавке дељив, да 

спроведе одвојен поступак или да додели један уговор у поступку јавне набавке. 

Ако је предмет јавне набавке објективно недељив, Музеј - наручилац ће доделити 

један уговор у поступку  јавне набавке. 

                                     

Члан 3. 

          У члану 11. Правилника после става два додаје се нови став три(3) који гласи: 

          " Ако наручилац - Музеј намерава да набави добра, услуге и радове  са 

специфичним, еколошким, друштвеним или другим карактеристикама, може у 

техничкој спецификацији, критеријуму за доделу уговора или у условима за 

извршење уговора да захтева одређене односе као доказ да добра, услуге или 

радови одговарају тржишним карактеристикама под условом да су се испунили 

услови прописани у члану 73. Закона о јавним набавкама." 

 

Члан 4. 

           У члану 12. Правилника став један мења се и гласи:"Наручилац- Музеј 

процењену вредност јавне набавке исказује у динарима без пореза на додатну 

вредност у складу са техничком спецификацијом предмета јавне набавке и 

утврђеним  количинама те набавке, при томе користиће претходно искуство у 

набавци конкретног предмета јавне набавке и тржишта. Процењена вредност јавне 

набавке обухвата укупно планирани износ који се даје понуђачу." 

          После става два члана 12 Правилника додаје се нов став  3. који гласи: 

         " Музеј - наручилац не може да одређује процењену вредност јавне набавке 

нити може да дели истоврсну јавну набавку на више набавки са намером да избегне 

примену Закона о јавним набавкама или правила у одређивању  врсте поступака у 

односу на процењену вредност јавне набавке. Истоврсна  јавна набавка је набавка 

која има исту или сличну набавку, односно намену, при чему исти  понуђач у 

односу на природу делатности коју обавља може да је изврши. Музеј - наручилац  у 

складу са члановима  64. до 69. Закона о јавним набавкама одређује начин одређене 
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процене вредности јавне набавке- добар, услуге, радова  јавне набавке по партијама 

и у појединачним поступцима." 

             

Члан 5. 

           У члану 16. Правилника после става један, додаје се нови став два, који 

гласи; 

          " Управа за јавне набавке уређује форму плана јавне набавке, као и начин  

објављивања на Порталу јавних набавки." 

                                                       

Члан 6. 

         У глави 15. Правилника поднаслов у називу: "СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ " мења се и гласи: "ОДЛУКА О ПОКРЕТАЉУ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ". 

     

Члан 7. 

        Члан 24. Правилника мења се и гласи: 

        "Директор Музеја доноси одлуку о покретању поступка у писаном облику која 

садржи:  назив и адресу наручиоца- Музеја, редни број јавне набавке за текућу 

годину, предмет јавне набавке, назив и ознаку из општег речника, врсту поступка 

јавне набавке, процењену вредност јавне набавке укупно, а посебно за сваку 

партију кад је то могуће, оквирне датуме у којима ће се спроводити  појединачне 

фазе поступка јавне набавке, податке о апропријацији у буџету, односно 

финансијском плану. 

        Одлука може да садржи и друге елементе, ако директор Музеја процени да су 

потребни за спровођење поступка јавне набавке." 

 

Члан 8. 

         У члановима 25. и 26. Правилника  речи " захтев" замењују се са речју 

"одлука". 

  

Члан 9. 

         Поднаслов у члану 27. Правилника мења се и гласи : " КОМИСИЈА ЗА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ". 

                             

Члан 10. 

         Члан 27. Правилника мења се и гласи: " На основу одлуке шефа 

рачуноводства директор Музеја доноси решење о образовању комисије за јавну 

набавку која садржи све потребне елементе прописане у члану 54. Закона о јавној 

набавци и доставља га члановима комисије.". 

   

Члан 11. 

        У члану 28. Правилника у ставу седам после речи "интереса" додаје се : " уко- 

лико у току јавне набавке чланови комисије сазнају да може да дође до сукоба 

интереса, о томе ће без одлагања да  обавесте директора Музеја  који ће да 

предузме  потребне мере како не би дошло до штетних последица у даљем току 

поступка јавне набавке ." 
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Члан 12. 

         У члану 32. Правилника , после става два  додаје се став три који гласи: 

         " Наручилац - Музеј дужан је да у огласу за јавне набавке приликом 

дефинисања предмета јавне набавке  користи назив из општег речника набавки који 

Влада РС својом уредбом уређује." 

 

Члан 13. 

          У члану 33. Правилника после става један додају се два нова става која гласе: 

          " Оглас о јавној набавци објављује се на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручилаца - Музеја. 

            Оглас о јавној набавци - чија је процењена вредност  већа од јавне набавке 

мале вредности из члана 39. Закона о јавним набавкама објављује се и на Порталу 

службеног гласника Републике Србије и бази података." 

 

Члан 14. 

         После члана 33.Правилника додаје се нови члан 33а  који гласи: 

 

Члан 33а 

          "Наручилац - Музеј  дужан је да објави позив за подношење понуде односно 

за подношење пријаве по поступку наведеном у члану 60.Закона о јавним 

набавкама. 

          Одређивање рока за подношење понуде мора  да буде примерена времену  

подобном за припрему прихватљиве понуде. Одређивање рока сматра се одређива- 

ње датума и сата до које се понуда може да поднесе. 

          У складу са члановима од 95. до 100. Закона о јавним набавкама, наручилац - 

Музеј   одређује рок за подношење понуде за одређени поступак јавне набавке 

наведене у тим члановима.  

          Рок за подношење понуде, рачуна се од дана објављивања позива за 

подношење понуде на Порталу јавних набавку, односно од дана слања позива за 

подношење понуде." 

 

Члан 15. 

           У члану 35.Правилника  став два мења се и гласи: " Извештај из става 1. овог 

члана мора да садржи следеће податке: предмет јавне набавке, процењену вредност 

јавне набавке укупно и посебно за сваку партију, основне податке о понуђачу 

Музеју, понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих 

понуда, детаљно образложење ако је дата понуда одбијена због неуобичајено ниске 

цене и начина како је утврђена та цена, начин примене методологије доделе 

пондера и назив понуђача коме се додељује уговор, ако је понуђач навео да ће 

набавку извршити са подизвођачем и његов назив." 

       

            У члану 35. Правилника  посла става два додаје се нов став три који гласи: 

           " Наручилац - Музеј  дужан је да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и 

оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Прихваћене понуде рангирају се 
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применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде 

и у конкурсној документацији. 

            Наручилац - Музеј на основу Извештаја комисије доноси одлуку о додели  

уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

            Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену 

цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве 

тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама већа од 

процењене вредности јавне набавке, уз обавезу да по доношењу одлуке достави 

образложени извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 

институцији." 

 

Члан 16. 

            После члана 35. Правилника додају се три нова члана која гласе: 

Члан 35а 

            У складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама - наручилац - Музеј 

одбиће понуду уколико она има битне недостатке наведене у том члану закона. 

Члан 35 б 

           На основу извештаја о стручној оцени понуде, наручилац - Музеј донеће  

одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуде. 

           Одлука о додели уговора мора да буде образложена и мора да садржи 

нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуде и упутства о правном 

средству. 

            Одлуку о додели уговора наручилац - Музеј дужан је, да је објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

            Ако у одлуци поједини подаци представљају пословну тајну у складу са 

законом којим се уређује пословна тајна, ти подаци се неће објавити. Одлуку у 

изворном облику наручилац - Музеј доставиће Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији. 

            У складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама  наручилац - Музеј може 

да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о  

стручној оцени понуде под условима и по поступку утврђеном у том члану закона. 

Члан 35 в 

            На писмени захтев понуђача, наручилац - Музеј  дужан је да  му омогући  

увид у документацију и копирање докумената везаних за спровођење поступка 

јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, одлуке о признавању 

квалификације, закључивања оквирног споразума или одлуке о обустави поступка. 

           На основу достављеног писменог захтева понуђача, наручилац- Музеј је 

дужан да у року од два дана од дана пријема захтева достави тражену 

документацију о трошку подносиоца захтева и уз обавезу да заштити податке у 

складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

            Наручилац - Музеј може да у року од 5 дана од дана доношења одлуке да са 

сваким понуђачем одржи одвојен састанак на коме чланови комисије за јавну 

набавку дају објашњење о начину спровођења поступка и друге податке наведене у 

члана 111. Закона о јавним набавкама. О извештавању и разговорима са понуђачи- 

ма  наручилац - Музеј сачиниће записник.  
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Члан 35 г 

           Након доношења одлуке о додели уговора наручилац - Музеј  закључиће 

уговор у року одређеним у Закону о јавним набавкама, ако у том року није поднет 

захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или је одбијен 

           У складу са чланом 112. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама, наручилац 

. Музеј може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да уговори 

одређену набавку. 

          Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, наручилац - Музеј може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачима и у другом случају одређеном у члану 113. Закона о 

јавним набавкама. 

         Уговор о јавној набавци може да се закључи у електронском облику у складу 

са законом којим се уређује електронска документација и електронски потпис. 

                                           

Члан 35 д 

         Наручилац - Музеј након закључивања уговора о јавној набавци може без 

спровођења поступка јавне набавке да повећа обим предмета јавне набавке, с тим 

да се вредност уговора може да повећа  максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, под условом да укупна вредност повећања уговора 

не може да буде већа од вредности из члана 39. став један Закона о јавним 

набавкама и да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документа- 

цији и уговору о јавној набавци. 

        После закључења уговора о јавној набавци наручилац - Музеј може из 

објективних разлога да изврши промену цене и других битних елемената уговора 

који  морају да буду јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и у 

уговору о јавној набавци односно предвиђени у посебним прописима. Под 

променом цене сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним 

параметрима у уговору и у конкурсној документацији. 

        Измена уговора не може да се односи на вишкове радова уколико су они 

уговорени. 

        Изменом уговора из става 1. и 2. овог члана не може да се мења предмет 

уговора. 

        Наручилац - Музеј дужан је да донету одлуку о измени уговора која садржи 

податке у складу са прилогом 3Л Закона о јавним набавкама  објави на Порталу 

јавних набавки и Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској  институцији." 

 

 

         2. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

         Директор Музеја обавезан је да запосленом који обавља послове јавне набавке 

све налоге и упутства даје писменим путем или у електронском поступку. 

         Наручилац - Музеј дужан је да у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама спречава корупцију и сукоб интереса као и заштиту интегритета у 

поступку јавних набавки. 
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         Наручилац - Музеј дужан је да у случају основане сумње да постоји повреда 

конкуренције одмах о томе обавести организацију надлежну за заштиту 

конкуренције . Уколико се закључи уговор о јавној набавци са понуђачем за који 

постоји сумња да је повредио конкуренцију и уколико се утврди постојање повре- 

де конкуренције, уговор ће бити раскинут по сили закона. 

 

Члан 18. 

         Планирање јавних набавки у складу са законом врши се у мери која 

обезбеђује одговарајуће обавезне елементе набавке и могућности измене плана 

јавних набавки. 

         План јавних набавки наручилац - Музеј може да покрене у једној буџетској 

години, иако средства нису обезбеђена у финансијском плану за ту годину, под 

условом да су обавезе из уговора о јавној набавци које наручила - Музеј предузима 

уговорене у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно са 

начином располагања  са финансијским средствима. 

 

Члан 19. 

          Одредба Закона о јавним набавкама  која се односи на поступак планирања 

јавних набавки примењује се од 1. јануара 2016. године 

 

Члан 20. 

           Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању 

поступка јавне набавке у Музеју ступа на снагу у року од осам дана од дана 

објављивања  на огласној табли Музеја. 

           У року од осам дана од ступања на снагу овог правилника исти ће Музеј 

објавити на својој интернет страници. 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                 Божидар Стошић 

. 

                            


