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ПРОПИСИ 

КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ПРОЦЕСУ ОБАВЉАЊА НАБАВКИ 

 

 
Oпшти екстерни прописи  

 
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 

– др. закон и 47/2018);  

- Закон о главном граду („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. 

Закон и 37/2019);  

- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 

одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);  

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 34/2003, 64/2004 – 
одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 

107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 

86/2019); 

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 
21/2020);  

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 
10/1993, 14/1993, 67/2016 и 3/2017);  

- Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, 
број 44/1993); 

- Упутство о електронском канцеларијском пословању ("Службени гласник РС", 102/2010). 
 

Екстерни прописи Одсека  

 
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, брoj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);  

- Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број, 149/2020);  

- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, број 29/1978, 39/1985, 45/1989 и 57/1989) и 

„Службени лист СРЈ“, број 31/1993 и ("Службени лист СЦГ", број 1/2003 – Уставна повеља и 
„Службени гласник РС“, број 18/2020);  

- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013 – усклађени дин.износи, 125/2014 – усклађени дин.износи, 95/2015 – усклађени дин.износи, 

83/2016, 91/2016 – усклађени дин.износи, 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин.износи, 
89/2018 – усклађени дин.износи, 95/2018 – др. Закон, 86/2019 – усклађени дин.изн. и 126/2020 – 

усклађени дин.изн.);  

- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 

93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 82/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017 – 
ускл.дин.изн., 113/2017, 13/2018 – ускл.дин.изн., 30/2018, 4/2019 – ускл.дин.изн, 72/2019, 8/2020 – 

ускл.дин.изн. и 153/2020);  

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019); 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 
54/2007, 104/2009 и 36/2010); 

- Одлука о утврђивању Списка наручилаца из члана 3. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 85/2020); 

- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у 

више година („Службени гласник РС“, 21/2014, 18/2019); 
- Уредба о начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу 

(„Службени гласник РС”, брoj 116/20); 

- Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник 
РС“, број 21/2021); 

- Правилник о поступку отварања понуда („Службени гласник РС“, број 93/2020); 

- Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
93/2020); 
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- Правилник о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС“, број 93/2020); 

- Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци 
преко Портала јавних набавки („Службени гласник РС“, број 93/2020); 

- Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и 

вођењу Регистра службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, број 93/2020 и 21/2021); 

- Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за 

регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, број 17/2020 и 94/2020); 

- Правилник о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због 

уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и 
кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за 

примања по основу солидарне помоћи за случај болести („Службени гласник РС“, број 31/2001, 

5/2005); 
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016,46/2017, 114/2017, 20/2018, 
36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020 и 19/2021); 

- Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне 

набавке добара („Службени гласник РС“, број 111/15); 
- Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци („Службени гласник РС“, број 

93/2020); 

- Упутство за коришћење Портала јавних набавки („Службени гласник РС“, број 93/2020); 

- Динарска вредност европских прагова („Службени гласник РС“, број 93/2020). 

 

 

 


