
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и 
доставе материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 
 

Градско веће Града Ниша, на седници од 05.04.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

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 Нинa Илић, вршилац дужности начелника Градске управе 
за финансије.  
  
 
 
Број:  376-3/2021-03 
У Нишу,  05.04.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
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На основу члана 78. и 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
91/2019) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, број 88/2008, 
143/2016 и 18/2019), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана ________.2021. 
године, доноси  
 
 

О Д Л У К У 

О ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИ  ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 
 

  I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Градска управа за финансије Града Ниша (у даљем тексту: Градска управа за 
финансије), може да спроводи поступке централизованих јавних набавки ради 
закључења оквирних споразума и уговора за потребе директних и индиректних 
корисника буџетских средстава Града Ниш и других правних субјеката чији је оснивач 
Град Ниш.  

Градска управа за финансије ће, у циљу реализације Одлуке о централизацији 
јавних набавки, донети интерни акт којим ће одредити Тело за централизоване јавне 
набавке и ближе уредити услове и начин спровођења централизованих јавних набавки.  

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 за финансије, 
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 индиректни 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 за 
финансије 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. 
 

  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, 
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2) да су за јавну набавку предвиђена средства у буџету Града Ниша, као и у 
финансијским плановима, односно у програмима пословања наручилаца и плановима 
јавних набавки наручилаца, и 

3) да су наручиоци, за чије потребе се спроводи поступак централизоване јавне 
набавке, одређени овом одлуком. 
 

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. 

Тело за централизоване јавне набавке у року од десет дана по пријему усвојених 
јавних планова наручиоца, припрема предлог плана централизованих набавки и исти 
доставља Градоначелнику Града Ниша на сагласност.  

Градоначелник Града Ниша 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 десет дана од дана доношења 
плана централизованих јавних набавки, који обухвата предмете јавних набавки и 
оквирно време покретања предметних поступака, исти објављује на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Града Ниша. 

План централизованих јавних набавки, све одлуке и решења у поступцима и 
оквирне споразуме потписује Градоначелник Града Ниша, као 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 јавне набавке спроводи искључиво отворени поступак за 
централизоване јавне набавке и дужно је да увек, када је то могуће, образује предметну 
набавку по партијама, на начин да омогући учешће малих и средњих предузећа, а у 
циљу заштите конкуренције на тржишту. 

Тело за централизоване јавне набавке може спровести преговарачки поступак без 
објављивања јавног позива, уколико је у претходном отвореном поступку добило све 
неодговарајуће понуде, под условом да почетни услови јавне набавке нису битно 
измењени.  
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Члан 8. 

Након успешно спроведеног поступка централизоване јавне набавке закључује се 
оквирни споразум са изабраним привредним субјектом/има – понуђачем/има. 

На основу закљученог оквирног споразума, наручиоци могу закључити 
појединачне уговоре у границама прописаим оквирним споразумом, са изабраним 
привредним субјектом/има – понуђачем/има, са којима је закључен оквирни споразум. 

Наручиоци су у обавези да прате извршење сваког уговора заљученог на основу 
оквирног споразума. Примерак уговора, закљученог на основу оквирног споразума, 
наручиоци су дужни да доставе Телу за централизоване јавне набавке, ради праћења 
извршења оквирних споразума. 
 

 
IV СПИСАК ПРЕДМЕТА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА КОЈЕ ТЕЛО 

ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СПРОВОДИ 
ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ НАБАВКИ 

 
Члан 9. 

  Предмети јавних набавки за које Тело за централизоване јавне набавке може да 
спроводи поступак централизованих јавних набавки су: 

- канцеларијски материјал; 
- средства и прибор за одржавање хигијене и папирна галантерија; 
- рачунари и рачунарска опрема (хардвер, софтвер, лиценце) 
- путничка и друга возила; 
- гуме за путничка и теретна возила и аутобусе; 
- набавка погонских горива и мазива за моторна возила; 
- електрична енергија; 
- енергенти (уље за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, угаљ, огревно 
       дрво); 
- потрошни материјал за штампаче, фотокоирне апарате и мултифункцијске 

уређаје; 
- материјал за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; 
- радна и заштитна одећа, обућа и опрема; 
- канцеларијски и школски намештај и опрема; 
- стручна литература; 
- услуге текућих поправки и одржавања; 
- електронске комуникационе услуге (фиксна имобилна телефонија, 

интернет); 
- рачунарске и друге везане услуге; 
- услуге чишћења зграда и објеката; 
- услуге физичко-техничког обезбеђења; 
- услуге осигурања (имовине, запослених и трећих лица); 
- услуге  дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 
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V СПИСАК НАРУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ ТЕЛО ЗА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СПРОВОДИ 

ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ НАБАВКИ 
 

Члан 10. 

  Наручиоци за чије потребе Тело за централизоване јавне набавке спроводи 
поступке централизованих набавки су: 

1. Градска управа за органе града и грађанска стања 
2. Градска управа за финансије 
3. Градска управа за грађевинарство 
4. Градска управа за имовину и одрживи развој 
5. Градска управа за друштвене делатности 
6. Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове 
7. Градоначелник 
8. Градско веће 
9. Правобранилаштво Града Ниша  
10. Канцеларија за локални економски развој 
11. Заштитник грађана - омбудсман 
   

      Установе, индиректни корисници буџета Града Ниша: 

- Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш 
- Јавна предшколска установа „Пчелица“ 
- Установа „Дечији центар“ Ниш 
- Установа „Народни музеј“ 
- Установа Народна библиотека „Стеван Сремац“ 
- Установа „Народно позориште Ниш“ 
- Установа „Позориште лутака Ниш“ 
- Установа „Нишки симфонијски оркестар“ 
- Установа „Галерија савремене ликовне уметности Ниш“ 
- Установа „Нишки културни центар“ 
- Установа „Историјски архив“ 
- Установа „Завод за заштиту споменика културе“ Ниш 
- Установа за физичку културу СЦ „Чаир“ 
- Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Ниш 
- Туристичка организација Ниш 
- Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“. 
 

 Основне и средње школе на територији Града Ниша, у делу у коме се jавне набавке 
финансирају из буџета града Ниша, јавна предузећа и остале непоменуте установе и 
организације чији је оснивач Град Ниш. 
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  VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 

Поступци јавних набавки који до дана ступања на снагу ове Одлуке нису 
окончани, окончаће се по одредбама одлуке која је била на снази до дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 

 
Члан 12. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о централизацији јавних 

набавки („Службени лист Града Ниша“, број 18/2017). 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Града Ниша“. 
    
 
  Број: _________________ 

  У Нишу ___________ 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                        
                                                                                                                     Бобан Џунић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 78. и 79  Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“ 91/2019). Организација и начин обављања послова 
централизованих  јавних набавки уређује се у складу са Законом, прописом Владе, 
одлуком наручиоца или споразумом између наручиоца. Послови централизованих 
јавних набавки могу  да се обављају  на републичком, покрајинском или на нивоу 
локалне самоуправе. 
Тело за централизоване јавне набавке је наручулац који обавља послове 
централизованих јавних набавки, а може да обавља и помоћне послове јавних набавки. 
Тело за централизоване јавне набавке је дужно да централизоване јавне набавке 
спроведе на начин да обезбеди приступ тржишту малим и средњим предузећима, увек 
када је то могуће. 
Наручилац може да набавља добра, услуге или радове на основу споразума који је 
закључило тело за централизоване јавне набавке које обавља послове централизоване 
јавне набавке. 
Такође Наручилац може да набавља добра, услуге или радове користећи систем 
динамичне набавке којим управља тело за централизоване јавне набавке. Ако систем 
динамичне набавке којим управља тело за централизоване јавне набавке могу да 
користе други наручиоци, то мора да наведено у јавном позиву којим се успоставља 
систем динамичне набавке. Наручилац који набавља добра, услуге или радове у складу 
са напред наведеним одговоран је за испуњење обавеза у складу са Законом о јавним 
набавкама у погледу делова поступка набавке које самостално спроводи као што су : 
-спровођење поступка поновног отварања конкуренције, у складу са оквирним 
споразумом који је закључило тело за централузоване јавне набавке; 
-одређивање коме од привредних субјеката, страна у оквирном споразуму, треба да буде 
додељен уговор на основу оквирног споразума који је тело за централизоване јавне 
набавке закључило у складу са чланом 67. Став 3 тачка1 или 3  Закона о јавним 
набавкама; 
-додела уговора у оквиру система динамичне набавке управља тело за централизоване 
јавне набавке. 
Наручилац може телу за централизоване јавне набавке без примене поступка јавне 
набавке додели уговор о обављању послова централизованих јавних набавки, који може 
да укључује и обављање помоћних послова набавке. 
Наручилац може да набавља добра, услуге или радове на основу  уговора који је 
доделило тело за централизоване јавне набавке које обавља послове централизоване 
јавне набавке. 
Заједничко тело за централизоване јавне набавке може да обавља и послове 
централизованих јавних набавки за више локлних самоуправа.  
 
 У вези напред наведеног предлаже се да Скупштина Града Ниша донесе одлуку као 
у прилогу. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ  ГРАДА НИША 
 

 
                                                                                                                      В Д НАЧЕЛНИКА 
 
                                                                                                                            Нина Илић 
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