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Сажетак
Oвај рад бави се карактеристикама јавних набавки које се спроводе у оквиру делатности културе, а посебно оних које 
спроводе библиотеке. Јавне набавке су саме по себи изузетно значајна област, али поступци набавки који се односе 
на прибављање књига и публикација за библиотеке по „Закону о јавним набавкама“ имају одређене специфичности на 
које треба обратити пажњу. Овај сегмент обухваћен је статистиком јавних набавки која се односи на јавне установе, 
у које спадају и оне које се баве библиотечком и другим културним делатностима. За библиотечку делатност 
карактеристична је јавна набавка добара (књига), затим обично релативно мала вредност јавних набавки, најчешће 
испод лимита за јавне набавке велике вредности, на крају и честа примена преговарачког поступка без објаве јавног 
позива. Такође, када је реч о услугама у области културе, што укључује и библиотечку делатност, примењују се 
правила јавних набавки која се односе на Анекс 1Б „Закона о јавним набавкама“, те се на такве набавке примењују 
правила за јавне набавке мале вредности без обзира на њихову вредност. Исто тако, питање јавних набавки услуга 
за библиотеке које се односе на истраживачку делатност (студије, експертизе, стандарди) наведену у Анексу 1А 
„Закона о јавним набавкама“ захтева додатна објашњења и прецизније регулисање него што је предвиђено постојећим 
прописима.

Кључне речи:
 јавне набавке, финансирање, култура, библиотечка делатност, ЕУ, транспарентност, јавни расходи,  установе у култури, 
индиректни буџетски корисници 

Увод

Тро ше ње јав них сред ста ва увек је би ло пред мет 
па жње ка ко еко но ми ста, та ко и ши ре јав но сти, с 
об зи ром на по ли тич ку и дру штве ну сен зи тив ност 
ко ја је при сут на увек ка да се рас по ла же нов цем 
по ре ских об ве зни ка. У слу ча ју јав них на бав ки, но-
вац по ре ских об ве зни ка тро ше нај че шће ди рект ни 
и ин ди рект ни бу џет ски ко ри сни ци за ку по ви ну до-
ба ра, услу га или ра до ва. Си ту а ци ја у слу ча ју јав-
них на бав ки је та ква да се „ту ђи“ но вац ко ри сти за 
за до во ља ва ње „ту ђих“ по тре ба, па до ла зи до пре-
пла ћи ва ња ко је га не ма ка да ку пац не што на ба вља 
за сво је по тре бе или по тре бе свог при ват ног пре-
д у зе ћа. Да кле, у слу ча ју јав них на бав ки че сто се 
мо же по ја ви ти еко ном ски не ра ци о нал но тро ше ње 
ре сур са, што је ре дак слу чај у при ват ном сек то ру.

Јав на на бав ка, да кле, пред ста вља при ба вља-
ње до ба ра, услу га или усту па ње из во ђе ња ра до ва 
од стра не др жав ног ор га на, ор га ни за ци је, уста-
но ве или дру гих прав них ли ца ко ји се у сми слу 

„За ко на о јав ним на бав ка ма“ сма тра ју на ру чи о ци-
ма, на на чин и под усло ви ма про пи са ним по ме ну-
тим за ко ном.1

Вред ност јав них на бав ки у Ре пу бли ци Ср би ји 
у 2010. го ди ни из но си ла је 273 ми ли јар де ди на ра, 
од но сно при бли жно 9,96% од бру то до ма ћег про-
из во да (БДП).2 Ова вред ност је ве ро ват но би ла и 
ве ћа, с об зи ром да је реч о зва нич но ре ги стро ва-
ним јав ним на бав ка ма, а је дан зна чај ни про це нат 
јав них на бав ки ни је зва нич но еви ден ти ран.

Ср би ја, као и оста ле бив ше со ци ја ли стич ке 
зе мље, не ма тра ди ци ју у обла сти јав них на бав-
ки. С об зи ром да у вре ме со ци ја ли зма она ни је 
би ла прав но де фи ни са на у сми слу мо де ла ка кви 
су по сто ја ли у зе мља ма Евоп ске уни је, Ср би ја се, 
као и дру ге зе мље За пад ног Бал ка на, су о чи ла са 

1  „За кон о јав ним на бав ка ма“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 116/08.
2  G. Ri ka lo vić i dr., “Pu blic pro cu re ment in the con di ti ons of glo bal eco no mic 
cri sis“ (rad pred sta vljen na In ter na ti o nal Sci en ti fic Con fe ren ce From Glo bal 
Cri sis to Ec no mic Growth. Which Way to Ta ke?, Bel gra de: Fa culty of Eco no-
mics, Uni ver sity of Bel gra de, Ser bia, 20-22, Sep tem ber 2012).
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по тре бом из град ње пот пу но но вих прав них те-
ме ља у јав ним на бав ка ма. По чет ни ко рак би ло 
је усва ја ње пр вог „За ко на о јав ним на бав ка ма“ 
у ју лу 2002. го ди не. Иако је тај за кон био до бра 
осно ва за по че так ус по ста вља ња си сте ма јав них 
на бав ки у Ср би ји, нео п ход ност из ме не за кон ског 
окви ра је вр ло бр зо по ста ла очи глед на.

Зах те ви за из ме на ма за ко но дав ног окви ра 
по ја ви ли су се ре ла тив но бр зо по сле усва ја ња 
пр вог за ко на. Он је био за сно ван на UN CI TRAL 
мо де лу3, што на по чет ку це лог про це са ни је би-
ло у скла ду са по литич ким усме ре њем Ср би је ка 
члан ству у Европ ској уни ји. То ком ше сто го ди шње 
при ме не уоче ни су про бле ми у прак си (што је и 
нор ма лан след до га ђа ја за је дан за кон ски акт, 
јер је ди но прак са увек по ка же пред но сти и не-
до стат ке усво је них про пи са). Це не за исте вр сте 
про из во да, услу га и ра до ва зна чај но су ва ри ра-
ле од на ру чи о ца до на ру чи о ца; це на се нај че шће 
узи ма ла као глав ни кри те ри јум за то што се мо же 
ла ко де фи ни са ти и бра ни ти при ли ком оце њи ва-
ња, док се ква ли те ту при да вао знат но ма њи зна-
чај; ни је би ло пре ци зних по да та ка о то ме ко ли ко 
су на ба вље на до бра, услу ге и ра до ви за до во љи-
ли по тре бе на ру чи о ца де фи ни са не у кон курс ној 
до ку мен та ци ји и уго во ру; су бјек тив на оце на зна-
чај ног бро ја на ру чи ла ца да ква ли тет на ба вље них 
до ба ра, услу га и ра до ва ни је био за до во ља ва ју-
ћи; по сло ви јав них на бав ки су схва ће ни од стра-
не ру ко во ди ла ца управ них ор га на на ру чи ла ца на 
по јед но ста вљен на чин, без са гле да ва ња њи хо вог 
пра вог зна ча ја, са др жа ја и ком плек сно сти, што је 
ре зул ти ра ло да су знат но пот це ње ни у од но су на 
дру ге гру пе по сло ва; на ру чи лац ни је рас по ла гао 
по треб ним ка па ци те ти ма за ефи ка сно спро во ђе-
ње по сту па ка јав них на бав ки ко ји су пред ви ђе-
ни за на бав ке из над за ко ном про пи са ног ли ми та; 
по сло ви јав них на бав ки су би ли одво је ни од пла-
ни ра ња и пра ће ња из вр ше ња уго вор них оба ве за 
и обич но су има ли трет ман чи сто ад ми ни стра тив-
ног по сла, што се не га тив но од ра жа ва ло ка ко на 
ефи ка сност по сло ва јав них на бав ки, та ко и на 
мо гућ ност њи хо ве ефек тив не кон тро ле; би ло је 
при сут но од су ство про фе си о на ли за ци је у јав ним 
на бав ка ма и не до вољ на по ну да аде кват них про-
гра ма обу ке на ме ње них слу жбе ни ци ма за јав не 
на бав ке и дру го.

3   Uni ted Na ti ons Com mis sion on In ter na ti o nal Tra de Law (UN CI TRAL). UN CI-
TRAL mo del law on pu blic pro cu re ment, www.un ci tral.org/ (пре у зе то 1. 9. 2012).

При лог 1: Бројчана структура набавки велике 
вредности по врсти поступка у 2011. години4

Из на ве де них раз ло га су 1. ју ла 2004. го ди не 
усво је ни пр ви аманд ма ни на по ме ну ти за кон. Ни 
ове из ме не, ко је ни су би ле зна чај ни јег оби ма, ни-
су ис пу ни ле оче ки ва ња ни по ну ђа ча ни на ру чи ла-
ца, и убр зо је по че ла рас пра ва о кре и ра њу пот пу-
но но вог за кон ског окви ра. Ипак, због по ли тич ке 
не ста бил но сти и окол но сти ко је су до ве ле до рас-
пу шта ња Вла де упра во пре усва ја ња но вих за кон-
ских ре ше ња, де си ло се да је чак пет го ди на на кон 
усва ја ња по след њих аманд ма на, ко нач но (6. ја ну-
а ра 2009), сту пио на сна гу но ви/ак ту ел ни за кон о 
јав ним на бав ка ма. Усва ја ње по сто је ћег за ко на је 
у то вре ме био зна ча јан ко рак на пред у сва ком 
сми слу, по го то во што је у овај до ку ме нт укљу чен 
и зна чај ни број ре ле вант них од ред би из ди рек ти ва 
Европ ске уни је о јав ним на бав ка ма.5 Њи ме је ус-
по ста вљен ин тер нет пор тал за об ја вљи ва ње огла-
са о јав ним на бав ка ма, уки ну ти су не ки за кон ски 
ме ха ни зми ко ји су се по ка за ли не е фи ка сним у 
прак си, по бољ ша не су не ке ва жне де фи ни ци је из 
сфе ре јав них на бав ки, уве де на је сер ти фи ка ци-
ја слу жбе ни ка за јав не на бав ке, и, на кра ју, али 
не и нај ма ње ва жно, ус по ста вље на је Ре пу блич ка

4  Упра ва за јав не на бав ке Вла де Ср би је, 2012.
5  Пре вас ход но из ди рек ти ве Euro pean Com mis sion, Di rec ti ve 2004/18/ЕC of 
the Euro e pan Par li a ment and of the Co un cil of 31 March 2004 on the co or di na tion 
of pro ce du red for the award of pu blic works con tracts, pu blic supply con tracts and 
pu blic ser vi ces con tracts (Brus sels: Euro pean Com mis sion, 2004), http://eur-lex.
euro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=CE LEX:32004L0018:en:NOT (пре у-
зе то 1. 9. 2012).

отворени поступак - 57%
рестриктивни поступак - 17%
преговарачки поступак без објављивања 
јавног позива - 21%
преговарачки поступак са објављивањем 
јавног позива - 5%
конкурс за нацрте - 0%
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ко ми си ја за за шти ту пра ва у по ступ ци ма ма јав них 
на бав ки као пот пу но не за ви сно пар ла мен тар но 
те ло.6

Ипак, с об зи ром да су јав не на бав ке јед на од 
обла сти ко је су нај ви ше под ло жне про ме на ма и 
ускла ђи ва њи ма, по себ но има ју ћи у ви ду стал ну 
по тре бу хар мо ни за ци је са про пи си ма Европ ске 
уни је (ко ји се и са ми ре ла тив но че сто ме ња ју), на-
кон три и по го ди не од усва ја ња ак ту ел ног за ко на, 
ње го ва при ме на у прак си раз от кри ла је је дан број 
озбиљ них не до ста та ка, што је до ве ло до нео п ход-
но сти усва ја ња или зна чај них аман д ма на на по сто-
је ћи за кон, или усва ја ње ком плет но но вог за кон-
ског окви ра.7

Јав не на бав ке у кул ту ри

Пре ма ва же ћем „За ко ну о кул ту ри“ (члан 8) 
кул тур ном де лат но шћу сма тра ју се по сло ви у сле-
де ћим обла сти ма: 8

1)  ис тра жи ва ње, за шти та и ко ри шће ње кул тур-
ног на сле ђа;

2) би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти;
3)  књи га и књи жев ност (ства ра ла штво, из да ва-

штво, књи жар ство, пре во ди ла штво);
4)  му зи ка (ства ра ла штво, про дук ци ја, 

ин тер пре та ци ја);

6  Упра ва за јав не на бав ке Вла де Ср би је, ин тер на ба за ста ти сти ке јав них 
набaвки.
7  Ви де ти ви ше: А. Тр бо вић и др., Јав на упра ва и европ ске ин те гра ци је Ср би је 
(Бе о град: Фа кул тет за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју Уни вер зи-
те та Син ги ду нум, 2010), 149-178.
8  „За кон о кул ту ри“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 72/09.

5)  ли ков не и при ме ње не умет но сти, ви зу ел не 
умет но сти и ар хи тек ту ра;

6)  сцен ско ства ра ла штво и ин тер пре та ци ја 
(дра ма, опе ра, ба лет и плес);

7)  ки не ма то гра фи ја и аудио-ви зу ел но 
ства ра ла штво;

8) умет нич ка фо то гра фи ја;
9) ди ги тал но ства ра ла штво и мул ти ме ди ји;
10)  на уч но и стра жи вач ке и еду ка тив не де лат-

но сти у кул ту ри;
11)  оста ла му зич ка, го вор на, ар ти стич ка и 

сцен ска из во ђе ња кул тур них про гра ма.

Пре ма „За ко ну о јав ним на бав ка ма“, на ру чи о-
ци у сми слу овог за ко на мо гу би ти: др жав ни ор ган, 
ор га ни за ци ја, уста но ва и дру ги ди рект ни или ин-
ди рект ни ко ри сник бу џет ских сред ста ва у сми слу 
за ко на ко јим се уре ђу је бу џет ски си стем и бу џет, 
као и ор га ни за ци ја за оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње.9 Сход но овој де фи ни ци ји, на ру чи о ци ма у 
обла сти кул ту ре сма тра ју се ин ди рект ни бу џет ски 
ко ри сни ци и при па да ју под гру пи уста но ва ко је су 
по ред оста лих ка те го ри ја на ру чи ла ца пред ста вље-
не у При ло гу 2. 

Да кле, у свим на бро ја ним обла сти ма ко је су об-
у хва ће не кул тур ном де лат но шћу, на ру чи о ци спро-
во де по ступ ке јав них на бав ки. При лог 2 по ка зу је 
ре ла тив но уче шће по гру па ма на ру чи ла ца. Они ко-
ји по слу ју у обла сти ку лу ре (по зо ри шта, би бли о те-
ке и сл), од но сно уста но ве у кул ту ри, 2005. го ди не 

9  „За кон о јав ним на бав ка ма“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 116/08.

Група 
наручилаца

2002. 
година

2003. 
година

2004. 
година

2005. 
година

2006. 
година

2007. 
година

2008. 
година

2009. 
година

2010. 
година

2011. 
година

државни 
органи

33 26 20 17 15 16 23 19 19 15

јавна 
предузећа

64 59 57 56 65 63 57 54 59 60

јавне 
установе

3 11 14 22 12 12 13 17 14 14

градска и 
општинска 
управа

/ 4 9 5 8 9 7 10 8 11

При лог 2: Ре ла тив но уче шће ка те го ри ја на ру чи ла ца у  
вред но сној струк ту ри јав них на бав ки (2002-2011, у %)6
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     година
број 
закљ. 
уговора

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Добра 135 89 120 132 70 95 100

Услуге 31 41 16 50 157 314 164

Радови 42 35 29 38 34 24 49

Укупно 
(култура) 

208 165 165 220 261 433 313

Укупно 
јавне 
набавке

14.8758 152.485 122.587 109.910 91.992 83.693 111.249

При лог 3: Број уго во ра о јав ним на бав ка ма у обла сти кул ту ре и  
уку пан број свих за кљу че них уго во ра (2005-2011)10

оства ри ли су уче шће од 22% у укуп ној вред но сној 
струк ту ри јав них на бав ки, што је нај ве ће уче шће 
у по сма тра ном пе ри о ду. На кон то га, уче шће уста-
но ва по сте пе но опа да, да би се ста би ли зо ва ло на 
уде лу од 14 про це на та 2010. и 2011. го ди не. Про-
сеч но го ди шње уче шће кул ту ре у јав ним на бав ка-
ма у це ло куп ном по сма тра ном пе ри о ду из но си ло 
је око 9,9%.10

При лог 3 по ка зу је број за кљу че них уго во ра о 
јав ним на бав ка ма ве ли ке вред но сти по го ди на ма у 
пе ри о ду 2005-2011. у обла сти кул ту ре. При ме ћу је-
мо да је 2007. го ди не број за кљу че них уго во ра нај-
ни жи (165), што до не кле ко ре спон ди ра са по ја вом 
Свет ске еко ном ске кри зе ко ја је еска ли ра ла 2008. 
го ди не. Тренд уме ре ног по ра ста бро ја за кљу че них 
уго во ра се на ста вља 2008. и 2009. го ди не, да би 
2010. до сти гао кул ми на ци ју (433). Тре ба ло би на-
гла си ти да се ди на ми ка јав них на бав ки у кул ту ри 
од ви ја су прот но од оп штих трен до ва у овој сфе-
ри. Та ко, на при мер, про сеч не го ди шње про ме не 
укуп них уго во ра за кљу че них у пе ри о ду 2005-2010. 
по ка зу ју тен ден ци ју па да од 4,8% го ди шње, што 
ука зу је на сма ње ње бро ја уго во ра и ре ла тив но по-
ве ћа ње њи хо ве вред но сти. С дру ге стра не, исти 
овај по ка за тељ за кул ту ру по ве ћа вао се по про сеч-
ној го ди шњој сто пи од 10,5%, што мо же упу ћи ва ти 
на по ве ћа ну кон ку рен ци ју у сфе ри јав них на бав-
ки у кул ту ри, на ро чи то за то што ове на бав ке ма-
хом мо гу би ти ин те ре сант не за ма ле по ну ђа че ко ји 

10  Упра ва за јав не на бав ке Вла де Ср би је, ин тер на ба за ста ти сти ке јав них на-
бав ки (2012).

по слу ју у тр жи шним ни ша ма и без кон ку рент них 
усло ва над ме та ња са ве ли ким по ну ђа чи ма. С дру-
ге стра не, је дан део овог по ве ћа ња мо же се при-
пи са ти де ли мич но и шпе ку ла тив ном по на ша њу 
на ру чи ла ца ко ји че сто те же де ље њу пар ти ја ка ко 
би се ство ри ли усло ви за при ме ну по ступ ка при ла-
го ђе ног на бав ка ма ма ле вред но сти.

При лог 4 по ка зу је вред ност за кљу че них уго во-
ра о јав ним на бав ка ма ве ли ке вред но сти у обла сти 
кул ту ре и укуп но за кљу че них уго во ра овог ти па у 
свим оста лим де лат но сти ма. При мет но је да је ди-
на ми ка про сеч ног ра ста вред но сти уго во ра у кул-
ту ри у од но су на про сек укуп них јав них на бав ки 
ве ћа ви ше од два пу та.11 Узро ци ових тен ден ци ја 
ве ћим де лом се мо гу до ве сти у ве зу са фи нан си-
ра њем зна чај ног де ла ка пи тал них рас хо да пу тем 
На ци о нал ног ин ве сти ци о ног пла на. Та ко, на при мер, 
у пр вој го ди ни ње го ве ре а ли за ци је (2006) раст јав-
них на бав ки у кул ту ри је за ско ро 1,5 пу та ве ћи у 
од но су на прет ход ну го ди ну, а он да че сте ре ви зи је 
На ци о нал ног ин ве сти ци о ног пла на, у ко ји ма се рас-
хо ди нај ве ћим де лом ре ду ку ју на те рет кул ту ре, 
до во де до осци ла ци ја, чак и пре ки да од ре ђе них 
ка пи тал них ра до ва, што се пре сли ка ва и на ди на-
ми ку јав них на бав ки у кул ту ри. Ово се бо ље очи-
та ва из кре та ња вред но сти ра до ва ко је 2006, 2008. 
и 2009. го ди не пре ма шу ју про сеч ну вред ност за 

11  Про сеч на го ди шња сто па ра ста вред но сти уго во ра у кул ту ри из но си ла је 
35,3%, док је на ни воу укуп них јав них на бав ки овај по ка за тељ из но сио око 
14,6%.
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це ло куп ни12 пе ри од у про се ку за 1,5-2 пу та.13 Та ко-
ђе, зна ча јан пад укуп не вред но сти јав них на бав ки 
у кул ту ри за бе ле жен је 2010. (ско ро 85% у од но-
су на прет ход ну го ди ну), ка да је вред ност на бав ки 
чак ма ња не го пет го ди на ра ни је (2005). Зна чај но 
је на по ме ну ти и не план ски ка рак тер рас хо да ко ји 
се огле да у ве о ма ве ли ким осци ла ци ја ма у вред но-
сти ко је су у чи та вом пе ри о ду не у јед на че не, ука-
зу ју ћи на не ста бил но сти сред ста ва фи нан си ра ња 
ве ћи не на бав ки у кул ту ри у од но су на укуп не на-
бав ке у јав ном сек то ру. Про се чан го ди шњи удео 
јав них на бав ки ве ли ке вред но сти у укуп ним јав ним 
на бав ка ма из но сио је око 0,37%, што од сли ка-
ва мар ги нал ну по зи ци ју кул ту ре у јав ном сек то ру 
са аспек та фи нан си ра ња, али и ди на ми ке раз во-
ја.14 Са свим је из ве сно да се јав ни рас хо ди че сто 
не усме ра ва ју раз вој но, као по кре тач струк тур них 
про ме на у кул тур ном сек то ру, укљу чу ју ћи и би бли-
о теч ко-ин фо ма ци о ни си стем у на шој зе мљи.

Јав не на бав ке ве ли ке вред но сти у обла сти кул-
ту ре нај че шће се ја вља ју као на бав ке за кон зер-
ва тор ско-ре ста у ра тор ске ра до ве, одр жа ва ње и 
фар ба ње му зеј ских екс по на та, за куп про сто ра за 
ор га ни за ци ју кул тур них ак тив но сти, из ра ду тех-
нич ке до ку мен та ци је за му зе је, ре кон струк ци ју 
згра да по зо ри шта и му зе ја, услу ге штам па ња књи га 
и пу бли ка ци ја, услу ге на бав ке опре ме за сцен ски 

12  Исто.
13  Про сеч на вред ност јав них на бав ки ра до ва у це лок пном пе ри о ду (2005-
2011) из но си ла је 266 ми ли о на ди на ра.
14  Про сеч ни уде ли јав них на бав ки у кул ту ри у укуп ним јав ним на бав ка ма 
по го ди на ма из но си ли су: 2005 – 0,36; 2006 – 0,67; 2007 – 0,26; 2008 – 0,27; 
2009 – 0,61; 2010 – 0,15 и 2011 – 0,27.

про стор и гле да ли ште, на бав ке тон ске опре ме, 
умет нич ког ли ве ња би ста, на бав ке књи га и на бав-
ке софт ве ра, сер ве ра и ра чу на ра за би бли о те ке.15

При лог 5 по ка зу је ко ли ки је био про се чан број 
по ну да по јед ном тен де ру у обла сти кул ту ре у по-
ре ђе њу са про се ком на ни воу Ре пу бли ке Ср би је. 
При ме ћу је мо да је он дра стич но ни жи од про се ка 
Ре пу бли ке. То је не по во љан по ка за тељ, има ју ћи у 
ви ду да и ре пу блич ки про сек по ка зу је вред но сти 
ко је по ка зу ју ни зак ин тен зи тет кон ку рен ци је ме ђу 
по ну ђа чи ма, а ин тен зи тет кон ку рен ци је у кул ту ри 
је сла би ји чак и од то га. Овај по ка за тељ нај че шће 
се ко ри сти као ин ди ка тор по ве ре ња у си стем јав них 
на бав ки и ње го ву кон ку рент ност из угла про це са и 
про це ду ра. Ви со ка тран спа рент ност и ди сци пли на 
у си сте му јав них на бав ки фак тор су ко ји до во ди 
до ра ста кон ку рен ци је, што по сле дич но ути че на 
кон ку рент ност це на и ква ли те та, па са мим тим и 
до ефи ка сни јег тро ше ња јав них сред ста ва.16 Ни зак 
ни во ин тен зи те та кон ку рен ци је у кул ту ри мо же се 
об ја сни ти пр во мар ги нал ном по зи ци јом кул ту ре 
и ма лим сред стви ма ко ја се усме ра ва ју у фи нан-
си ра ње јав них на бав ки, те као та ква, кул ту ра ни-
је ин те ре сант на ве ћи ни по ну ђа ча. Дру го, на бав ка 
од ре ђе ног де ла до ба ра је спе ци фич ног ка рак те ра 
(књи ге, му зеј ски при мер ци, спе ци фич не услу ге), 

15   Ви де ти ви ше: С. Ра жић и др., При руч ник за обу ку и по ла га ње ис пи та за 
сти ца ње сер ти фи ка та за слу жбе ни ка за јав не на бав ке (Бе о град: Ми ни стар-
тво фи нан си ја; Упра ва за јав не на бав ке; Ре пу блич ка ко ми си ја за за шти ту 
пра ва у по ступ ци ма јав них на бав ки, 2009). 
16  Ви де ти ви ше: G. Ri ka lo vić i dr., “Pu blic pro cu re ment in the con di ti ons of 
glo bal eco no mic cri sis“ (rad iz lo žen na In ter na ti o nal Sci en ti fic Con fe ren ce 
From Glo bal Cri sis to Ec no mic Growth. Which Way to Ta ke?, Be o grad: Fa culty 
of Eco no mics, Uni ver sity of Bel gra de, Ser bia, 20-22. Sep tem ber 2012)

     година 
вред 
уговора 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Добра 169.971 329.978 252.008 186.864 82.491 116.364 226.487

Услуге 43.075 64.375 6.721 52.359 520.882 149.109 290.134

Радови 173.741 585.382 157.030 295.526 394.312 95.621 166.518

Укупно 
(култура) 

386.787 979.735 415.759 534.749 997.685 361.094 683.139

Укупно 
јавне 
набавке

107.469.978 145.517.963 159.456.656 199.022.613 162.731.813 239.007.626 252.259.336

При лог 4: Вред ност уго во ра о јав ним на бав ка ма у обла сти кул ту ре и укуп но за кљу че них (2005-2011)12
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за ко је на на шем тр жи шту не по сто ји до во љан 
број по ну ђа ча, или су у пи та њу до бра ко ја су ис-
кљу чи вог ка рак те ра (нпр. књи ге), те их по при ро-
ди ства ри, не мо гу по ну ди ти ви ше по ну ђа ча у исто 
вре ме.17

Јав не на бав ке и би бли о теч ка де лат ност

Пре ма чла ну 9. „За ко на о би бли о теч ко-ин фор-
ма ци о ној де лат но сти“, би бли о теч ко-ин фор ма ци о-
ни си стем Ре пу бли ке Ср би је је скуп функ ци о нал но 
по ве за них би бли о те ка ко је при ме њу ју је дин стве-
не стан дар де и омо гу ћу ју про ток пу бли ка ци ја и 
ин фор ма ци ја.

Пред мет нај ве ћег бро ја на бав ки у обла сти би-
бли о теч ке де лат но сти је су књи ге. Књи ге као до бра 
ко ја би бли о те ке ко ри сте у оба вља њу сво је де лат-
но сти има ју спе ци фи чан ка рак тер из угла при ро де 
до ба ра. На и ме, ра ди се о до бри ма ко ја су за шти-
ће на пра ви ма ин те лек ту ал не сво ји не, те као та ква 
под ле жу пред мет ним, про сто рним и вре мен ским 
огра ни че њи ма. Она ути чу на си стем јав них на-
бав ки, чи не ћи их спе ци фич ним и не стан дард ним, 
а у по гле ду кон ку рен ци је, јав ним на бав ка ма ко је 
је пот пу но ис кљу чу ју. У по гле ду пред мет ног огра-
ни че ња, она се од но се на број при ме ра ка у јед-
ном из да њу, као и на број из да ња ко ји је из да вач 
овла шћен да из да. Од уго во ра ко ји из да вач има 
са ауто ром књи ге за ви си пе ри од у ко ме се мо же 
по ја вљи ва ти као по ну ђач до ба ра, од но сно књи га 
ко ју из да је. Ово је ујед но и јед на од од ли ка из-
да вач ких уго во ра бит на за јав не на бав ке, а то је 
ис кљу чи ва ње кон ку рен ци је у по гле ду ко ли чи не и 
бро ја из да ња. Про стор на огра ни че ност озна ча-
ва ис кљу чи ва ње кон ку рен ци је у по гле ду про ме та 

17   Упра ва за јав не на бав ке Вла де Ср би је, ин тер на ба за ста ти сти ке јав них 
на бав ки (2012).

на ге о граф ском про сто ру код ко је га се нај че шће 
при ме њу је тзв. кла у зу ла је дин стве но сти тр жи шта.18 
Вре мен ска огра ни че ња су спе ци фич на, и уко ли ко 
ни су екс пли цит но на ве де на у уго во ру о из да ва њу, 
он да се под ра зу ме ва да пра во из да ва ча тра је до 
ис те ка ро ка аутор ско-прав не за шти те за из да вач-
ко де ло, или ако ни је на ве де но, под ра зу ме ва се 
да је из да вач до био пра во са мо на јед но из да ње. 
Има ју ћи у ви ду ова огра ни че ња, по сту пак јав не на-
бав ке у би бли о теч кој де лат но сти, а ко ја се од но-
си на на бав ку књи га, ча со пи са и дру ге ли те ра ту ре, 
углав ном се спро во ди пре го ва рач ким по ступ ком 
без об ја ве јав ног по зи ва. На кон из бо ра по ну ђа ча 
са ко јим се во де пре го во ри о на бав ци од ре ђе ног 
до бра, на Пор та лу Упра ве за јав не на бав ке об ја-
вљу је се оба ве ште ње о из бо ру нај по вољ ни је по-
ну де. Оба ве ште ње се од но си на то да на ру чи лац 
(у на шем при ме ру На род на би бли о те ка Ср би је) 
оба ве шта ва јав ност о то ме да је ода бран по ну ђач 
у пре го ва рач ком по ступ ку без об ја ве јав ног по зи-
ва. На кон овог огла са, на ру чи лац је ду жан да об ја-
ви и оба ве ште ње о за кљу че ном уго во ру (са истим 
по ну ђа чем са ко јим се пре го ва ра ло). Овај оглас 
се об ја вљу је због то га да би се омо гу ћи ло дру гим 
еко ном ским су бјек ти ма/по ну ђа чи ма да евен ту-
ал но уло же зах тев за за шти ту пра ва (у ро ку од 8 
да на) ако ми сле да је би ло про це ду рал них про-
пу ста или да је пре го ва рач ки по сту пак без об ја ве 
јав ног по зи ва спро ве ден нео сно ва но без за кон ског 
уте ме ље ња.

Спе ци фич на при ро да би бли о теч ке де лат но сти, 
те зна чај на уло га у ге не ри са њу и по хра њи ва њу 

18  Кла у зу ла је дин стве но сти тр жи шта је кон сти ту тив ни еле мент из да вач ког 
уго во ра и под ра зу ме ва да је дан из да вач у јед ном об ли ку има екс клу зив но 
пра во да умно жа ва и ста вља у про мет од ре ђе но аутор ско де ло. Је дин стве-
ност тр жи шта се нај че шће по и сто ве ћу је са ге о граф ским гра ни ца ма др жа ве 
где се на ла зи из да вач, па је дин стве но тр жи ште нај че шће пред ста вља те ри-
то ри ју јед не зе мље. Ви де ти ви ше: С. Мар ко вић, Пра во ин те лек ту ал не сво ји не 
(Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2000). 

     година 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

просечан број понуда/
култура 

1.95 2.1 2.25 1.6 1.83 1.37 1.92

Просечан бр. понуда 
на нивоу Р. Србије

5 5 4 4 4 3.5 3.2

При лог 5: Ком па ра тив ни пре глед бро ја по ну да по тен де ру (ин тен зи тет кон ку рен ци је)  
у јав ним на бав ка ма у обла сти кул ту ре и на цен трал ном ни воу по го ди на ма17
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зна ња и ин фор ма ци ја, зах те ва да се при ли ком 
из бо ра по ступ ка ко ји ће се при ме ни ти у јав ним 
на бав ка ма во ди ра чу на о до ступ но сти и рас по ло-
жи во сти од ре ђе них по ну ђа ча. Отво ре ни по сту пак 
ко ји се обич но пре по ру чу је је нај че шће не при ме-
њив јер при ли ком на бав ке књи га и дру ге вр сте спе-
ци фич не ли те ра ту ре има мо обич но слу чај на бав ке 
ди рект но од из да ва ча, те је кон ку рен ци ја са мом 
том чи ње ни цом огра ни че на, од но сно уче шће ве-
ћег бро ја по ну ђа ча ни је мо гу ће са мо по се би.

По сто ји не ко ли ко вр ста по сту па ка јав них на-
бав ки ко ји се при ме њу ју у скла ду са до ма ћим за ко-
но дав ством): 1) отво ре ни по сту пак, 2) ре стрик тив-
ни по сту пак, 3) пре го ва рач ки по сту пак без об ја ве 
јав ног по зи ва, 4) пре го ва рач ки по сту пак са об ја-
вом јав ног по зив и 5) кон курс за на цр те. Мо же мо 
при ме ти ти да је пре го ва рач ки по сту пак без об ја ве 
јав ног по зи ва (ко ји је нај за сту пље ни ји у на бав ка ма 
ко је се од но се на би бли о теч ку де лат ност), за сту-
пљен са 21% 2011. го ди не, што чи ни ви ше од јед не 
пе ти не свих по сту па ка (При лог 1). Из вор на де фи-
ни ци ја пре го ва рач ког по ступ ка ка же да је „пре-
го ва рач ки по сту пак по сту пак у ко јем на ру чи лац 
не по сред но пре го ва ра са јед ним или са ви ше по-
ну ђа ча о еле мен ти ма уго во ра о јав ној на бав ци“.19 
Члан 25. „За ко на о јав ним на бав ка ма“ на во ди слу-
ча је ве у ко ји ма на ру чи лац мо же да спро во ди пре-
го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва 
и то: за област на бав ки у би бли о теч кој де лат но сти 
ре ле ван тан је став 3. овог чла на, где се на во ди да 
се пре го ва рач ки по сту пак без об ја ве јав ног по зи-
ва мо же спро ве сти „ако због тех нич ких, од но сно 
умет нич ких раз ло га пред ме та јав не на бав ке или из 
раз ло га по ве за них са за шти том ис кљу чи вих пра ва, 
на бав ку мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач“.20

Јав не на бав ке у обла сти кул ту ре и би бли о теч ке 
де лат но сти ни су екс пли цит но об у хва ће не у по сто-
је ћем за ко но дав ству, а пра ви ла на овом по љу по-
не кад се мо гу дво ја ко ту ма чи ти. Че сто не до ста так 
по да та ка са ло кал ног ни воа огра ни ча ва мо гућ но-
сти да се да ју не ке ду бље ана ли зе о то ме на ко ји на-
чин и у ком оби му се спро во де јав не на бав ке књи-
га за би бли о те ке из ван си сте ма ве ли ких на бав ки 
књи га (Бе о град, На род на би бли о те ка). Осим не до-
ре че но сти по сто је ће ре гу ла ти ве, ко ју за по сле ни у 

19  „За кон о јав ним на бав ка ма“, Слу жбе ни гла сник РС 116/08, www.ujn.gov.rs/
ci/pro pi si/za kon 
(пре у зе то 1. 9. 2012). 

20 Исто.

би бли о те ка ма до жи вља ва ју као област ко ја умно-
го ме ком пли ку је њи хов сва ко днев ни рад, а про це-
ду ру јав них на бав ки као не што што се не би тре-
ба ло при ме њи ва ти на кул ту ру, тре ба ло би има ти у 
ви ду да се из у зе ћа из си сте ма јав них на бав ки (а и 
дру гих про це ду ра) рет ко уво де, јер као та ква че сто 
мо гу да уне су не тран спа рент ност у чи тав си стем.

Та ко ђе, не би тре ба ло смет ну ти с ума да на чел-
но, сви за ко ни, пре не го што се утврдe као пред-
лог за На род ну скуп шти ну, про ла зе сва ре ле вант-
на ми ни стар ства ко ја да ју ми шље ња и  при мед бе 
на од ре ђе не од ред бе ко је про це не као спор не и 
не при ла го ђе не спе ци фич но сти ма у обла сти ма 
ко је су у њи хо вој над ле жно сти. Ипак, по сто је ћи 
пред лог „За ко на о јав ним на бав ка ма”, као пред-
лог гру пе по сла ни ка Срп ске на пред не стран ке, нај-
ве ро ват ни је ће би ти ди рет но про сле ђен На род ној 
скуп шти ни. Без об зи ра на ову чи ње ни цу, а има ју ћи 
у ви ду да је упра во у то ку јав на рас пра ва о до но-
ше њу но вог за ко на о јав ним на бав ка ма, за ин те ре-
со ва не стра не у обла сти кул ту ре тре ба ло би да се 
ак тив ни је укљу че у овај про цес су ге ри шу ћи пред-
ло ге из ме на за ко на, или до но ше ње под за кон ског 
ак та ко ји ће по ку ша ти да ре ши про бле ме у прак-
си. Не е фи ка сна ко му ни ка ци ја из ме ђу ди рект них 
и ин ди рект них ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва у 
обла сти кул ту ре не би тре ба ла да се ту ма чи као ри-
гид ност над ле жних ин сти ту ци ја у при ме ни за ко на 
о јав ним на бав ка ма, већ би тре ба ла ре ал ни је да се 
са гле да. Бо ља ме ђу ре сор на са рад ња на ре ла ци ји 
над ле жно ми ни стар ство –  ин сти ту ци је цен трал не 
вла сти – ин ди рект ни бу џет ски ко ри сни ци, по мо гла 
би да се по тра же нај е фи ка сни ја ре ше ња ко ја сто је 
на рас по ла га њу за про бле ме са ко ји ма се су о ча ва-
ју би бли о те ке и оста ле уста но ве у кул ту ри. Јед на од 
пре по ру ка мо гла би би ти фор ми ра ње тзв. „кров не“ 
ор га ни за ци је ко ја би за сту па ла ин те ре се ин сти ту-
ци ја кул ту ре кад је реч о јав ним на бав ка ма. Ова 
ор га ни за ци ја мо гла би, бар у по чет ку, да се осло ни 
на ак тив но сти Удру же ња про фе си о на ла ца у јав-
ним на бав ка ма.21

Зло у по тре ба по ступ ка јав них на бав ки је још је-
дан слу чај ко ји се че сто ја вља у прак си, по ла зе ћи 
од то га да се је дин стве не на бав ке де ле на пар ти је, 
ка ко би ис пу ни ле вред но сни цен зус/ли мит за при-
ме ну јав них на бав ки ма ле вред но сти, или пак се 
зло у по тре бља ва ју дру га пра ви ла јав них на бав ки, а 

21 Удру же ње про фе си о на ла ца у јав ним на бав ка ма Ре пу бли ке Ср би је, http://
upjn.org.rs/ (пре у зе то 15. 9. 2012).
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да за та кво по на ша ње из о ста ју санк ци је. По сто је ће 
за ко но дав ство ре гу ли ше јав не на бав ке ма ле вред-
но сти ре ла тив но ли бе рал но, а по сто је ћи ли ми ти 
за јав не на бав ке ма ле вред но сти су ре ла тив но ви-
со ки (3.311.000 ди на ра),22 те за јав не на бав ке ма-
ле вред но сти не по сто ји оба ве за об ја вљи ва ња на 
Пор та лу јав них на бав ки Упра ве за јав не на бав ке. 
На су прот то ме, овој обла сти тре ба при сту пи ти као 
тран зи ци ји јед ног си сте ма уз раз у ме ва ње да је за 
ње го во ефи ка сно ус по ста вља ње по треб но вре ме. 
Има ју ћи у ви ду да се уско ро оче ку је усва ја ње пот-
пу но но вог „За ко на о јав ним на бав ка ма“, по сто ји 
оче ки ва ње да ће ова област би ти бо ље ре гу ли са на 
не го до са да. Мо гу ћа по бољ ша ња за уста но ве кул-
ту ре, на ро чи то би бли о те ке, пред ви ђе на пред ло-
гом по ме ну тог за ко на23 од но се се на при ме ну но-
вих ре ше ња пред ви ђе них чла ном 3. овог пред ло га. 
Кон крет но, реч је о ме ха ни зму под на зи вом оквир-
ни спо ра зум, као и о си сте му ди на мич ке на бав ке.

За кон ски пред лог де фи ни ше оквир ни спо ра зум 
као „спо ра зум из ме ђу јед ног или ви ше на ру чи ла ца 
и јед ног или ви ше по ну ђа ча, ко јим се утвр ђу ју бит-
ни усло ви уго во ра о јав ној на бав ци, као што је це-
на, ко ли чи на, рок и сл, као и усло ви и кри те ри ју ми 
на осно ву ко јих ће се би ра ти нај по вољ ни ја по ну да, 
од но сно за кљу чи ва ти уго во ри о јав ној на бав ци“.24 
Овај ме ха ни зам мо же омо гу ћи ти уста но ва ма кул-
ту ре да на пра ве ли сту по ну ђа ча ко ја ће би ти ва-
лид на у пе ри о ду од 4 го ди не, а са ко је ће мо ћи да 
по зи ва ју по ну ђа че ко ји се на ла зе на ли сти без про-
це ду ре јав не на бав ке или уз по јед но ста вље ну про-
це ду ру тзв. „ми ни-тен де ра“ за по ну ђа че са ко ји ма 
је пот пи сан тзв. оквир ни спо ра зум.

Слич но то ме, си стем ди на мич ке на бав ке де фи-
ни сан је као „по сту пак ко ји на ру чи лац спро во ди у 
две фа зе ко ри сте ћи ис кљу чи во елек трон ска сред-
ства, при че му се у пр вој фа зи при ме њу ју пра ви-
ла отво ре ног по ступ ка, а у дру гој фа зи пра ви ла 
елек трон ске ли ци та ци је“.25 Овај по сту пак отва ра 
мо гућ но сти по ну ђа чи ма у обла сти кул ту ре да се 
пре ко елек трон ске плат фор ме при ја ве за бу ду ће 

22  Ова гра нич на вред ност де фи ни са на је „За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср-
би је за 2012“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 101/11.
23  Пред лог За кон о јав ним на бав ка ма по сла нич ке гру пе „На пред Ср би јо“, од 7. фе-
бру а ра 2012, www.par la ment.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%
82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.115.html?Se ar chText=%D1%98%D0%B0%D
0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%
D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0 (пре у зе то 15. 9. 2012).
24  Исто.
25  Исто.

тен де ре, уз ис пу ња ва ње не ких стан дард них оба-
ве зних усло ва за уче шће, на ког че га би на ру чи-
о ци мо гли по зва ти ве ћи број по ну ђа ча да се пу-
тем елек трон ске ли ци та ци је над ме ћу за до би ја ње 
уго во ра.

Та ко ђе, има ју ћи у ви ду да јав не на бав ке у кул-
ту ри спро во де на ру чи о ци ко ји де лу ју на град ском 
или оп штин ском ни воу, јед на од ме ра за по бољ-
ша ње ефи ка сно сти ових на бав ки мо гла би би ти 
цен тра ли за ци ја на град ском/оп штин ском ни воу. 
По зи ти ван при мер за ово мо гао би би ти град Ниш 
у ко јем по сто ји Упра ва за обра зо ва ње, кул ту ру и 
спорт у окви ру ко је де лу је Од сек за кул ту ру, ко ји 
оба вља по сло ве ве за не за обез бе ђи ва ње функ ци о-
ни са ња уста но ва у обла сти кул ту ре чи ји је осни вач 
Град Ниш и дру гих бу џет ских ко ри сни ка у обла сти 
кул ту ре и ин фор ми са ња. У Од се ку се оба вља ју и 
струч ни, ор га ни за ци о ни и ад ми ни стра тив но-тех-
нич ки по сло ви за Са вет за кул тур но ства ра ла штво 
и Ко ми си ју за из бор про је ка та у кул ту ри. Та ко ђе, 
све упра ве и слу жбе гра да Ни ша усва ја ју пла но ве 
јав них на бав ки за на ред ну го ди ну, а ти до ку мен-
ти се он да до ста вља ју Од се ку, ко ји их об је ди њу је 
у јед ну ба зу. Ина че, Од сек спро во ди тен де ре и за 
ин ди рект не јав не ко ри сни ке, као што су На род ни 
му зеј, по зо ри ште, Исто риј ски ар хив, Сим фо ниј ски 
ор ке стар и оста ле уста но ве кул ту ре, али и уста но ве 
као што су Пче ли ца, Спорт ски цен тар „Ча ир“ или 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ни ша. Ова кав на чин ор-
га ни за ци је на бав ки у кул ту ри мо же би ти при мер 
ко ји мо гу сле ди ти и оста ле ло кал не са мо у пра ве, 
чи ме би се би бли о те ке рас те ре ти ле ве ће ад ми ни-
стра ци је, а ујед но и оства ри ле уште де и по сти гла 
бо ља ефи ка сност тро ше ња огра ни че них сред ста ва 
на ме ње них раз во ју кул тур ног сек то ра.
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Culture and Economy in Practice:  
Public Procurement in Culture with Special Reference to the Library Activites 

Summary 
This paper considers the characteristics of public procurement carried out in the field of culture with specific reference to 
the public procurement in library activities, that are a sub-category of cultural activities. The public procurement itself is an 
extremely important area, but the public procurement procedures related to purchasing books and publications for libraries 
in compliance with the Law on Public Procurement have certain specificities that need particular  attention. This segment is 
covered by the statistics of public procurement relating to public institutions, among which are also institutions that deal with 
the library and other cultural activities. The public procurement in library activities is characterized by procurement of goods 
(books), and usually a relatively small value of procurement, mostly below the limit for the procurement of high value, as 
well as the frequent use of the negotiation procedure without announcement of the public call. When it comes to the services 
in the field of culture (including library activities), the public  procurement rules from the Annex 1B of the Law on Public 
Procurement are being applied, meaning that the rules for the public procurement of small value are applied regardless of 
the actual value. Also, the issue of public procurement of services for libraries related to research activity (studies, expertise, 
standards) specified in the Annex 1A of the Law on Public Procurement  requires additional explanations and more precise 
regulation than it is provided by existing legislation.
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