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 БРОЈ:139-404-102/2016-01 ДАТУМ: 15. септембра 2016. гпдине 

На пснпву шлана 22. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15) и шлана 15. и 24. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи (''Службени 
лист АПВ'', брпј 37/14, 54/14-др.пдлука и 37/16), ппкрајински секретар за спцијалну пплитику, 
демпграфију и равнпправнпст пплпва дпнпси  
 

П Р А В И Л Н И К  П  Н А Б А В К А М А 

 
I. ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 
1. Предмет уређиваоа 

 
Члан 1. 

 
Овим правилникпм уређује се ппступак набавке унутар Ппкрајинскпг секретаријата за 

спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, а нарпшитп нашин планираоа набавки, 
(критеријуми, правила и нашин пдређиваоа предмета набавке, нашин пдређиваоа прпцеоене 
вреднпсти набавки, нашин испитиваоа и истраживаоа тржищта), пдгпвпрнпст за планираое, нашин 
изврщеоа пбавеза у ппступку набавке, нашин пбезбеђиваоа кпнкуренције, спрпвпђеое и кпнтрплa 
набавки и нашин праћеоа изврщеоа угпвпра п набавци. 

2. Дефиниције 
 

Члан 2. 
 

Ппједини изрази упптребљени у пвпм Правилнику имају следеће знашеое: 
1) набавке су јавне набавке и набавке на кпје се не примеоује Закпн п јавним набавкама; 
2) jaвнa нaбaвкa je нaбaвкa дoбaрa, услугa или рaдoвa oд стрaнe нaрушиoцa, нa нaшин и пoд 

услoвимa прoписaним Зaкoнoм п јавним набавкама;  
3) набавке на кпје се не примеоује Закпн п јавним набавкама су набавке дпбара, услуга и 

радпва приликпм шије реализације се не спрпвпди ппступак јавне набавке ппд услпвима 
прпписаним Закпнпм п јавним набавкама; 

4) jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти је набавка шија прпцеоена вреднпст није већа пд 5.000.000 
динара, при шему ни укупна прпцеоена вреднпст истпврсних набавки на гпдищоем нивпу није већа 
пд 5.000.000 динара, пднпснп није већа пд 10.000.000 динара у пбласти впдппривреде, енергетике, 
сапбраћаја и ппщтанских услуга.  

5) угoвoр o jaвнoj нaбaвци je тeрeтни угoвoр зaкљушeн у писaнoj или eлeктрoнскoj фoрми 
измeђу једнпг или вище нaрушилаца иједнпг или вище пoнуђaшa у склaду сa спрoвeдeним пoс-
тупкoм jaвнe нaбaвкe, кojи зa прeдмeт имa нaбaвку дoбaрa, пружaоe услугa или извoђeоe рaдoвa;  

6)пoнуђaч je лицe кoje у пoступку jaвнe нaбaвкe пoнуди дoбрa, пружaоe услугa или извoђeоe 
рaдoвa;  

7)пoднoсилaц приjaвe je лицe кoje je у првoj фaзи рeстриктивнoг пoступкa, у кoнкурeнтнoм 
диjaлoгу или квaлификaциoнoм пoступку пoднeлo приjaву;  

8) зaинтeрeсoвaнo лицe je свaкo лицe кoje имa интeрeс дa зaкљуши кoнкрeтaн угoвoр o jaвнoj 
нaбaвци;  
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9) кaндидaт je лицe кoмe je у првoj фaзи рeстриктивнoг и квaлификaциoнoг пoступкa, oднoснo 
кoнкурeнтнoг диjaлoгa признaтa квaлификaциja;  

10) дoбaвљaч je пoнуђaш сa кojим je зaкљушeн oквирни спoрaзум или угoвoр o jaвнoj 
нaбaвци;  

11) пoслoви jaвних нaбaвки су плaнирaоe jaвнe нaбaвкe; спрoвoђeоe пoступкa jaвнe 
нaбaвкe укљушуjући aли нe oгрaнишaвajући сe нa ушeщћe у кoмисиjи зa jaвну нaбaвку; изрaдa 
кoнкурснe дoкумeнтaциje; изрaдa aкaтa у пoступку jaвнe нaбaвкe; изрaдa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци; 
прaћeоe изврщeоa jaвнe нaбaвкe; сви други пoслoви кojи су пoвeзaни сa пoступкoм jaвнe нaбaвкe;  

12) лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки je лицe кoje je aнгaжoвaнo нa пoслoвимa 
плaнирaоa, спрoвoђeоa и изврщeоa jaвних нaбaвки у рaднoм или вaн рaднoг oднoсa у смислу 
зaкoнa кojим сe урeђуjу рaдни oднoси;  

13) службeник зa jaвнe нaбaвкe je лице кпје је пбушенп за пбављаое ппслпва јавних набавки 
и има пплпжен струшни испит; 

14) oдгoвoрнo лицe је ппкрајински секретар за спцијалну пплитику, демпграфију и 
равнпправнпст пплпва, пднпснп пднпснп другп лице кпјe је пвлащћенп да у име и за рашун 
Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва преузима 
права и пбавезе; 

15) служба за кпнтрплу је ппсебна служба кпја се мпже пбразпвати за кпнтрплу планираоа, 
спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа јавних набавки; 

16) лице за кпнтрплу је лице задуженп за кпнтрплу у складу са актпм п систематизацији 
ппслпва, или пп налпгу пдгпвпрнпг лица; 

17) пoвeзaнa лицa су супружници, вaнбрaшни пaртнeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, 
крвни срoдници у пoбoшнoj линиjи зaкљушнo сa трeћим стeпeнoм срoдствa, срoдници пo тaзбини дo 
другoг стeпeнa срoдствa, усвojилaц и усвojeник, лицa измeђу кojих je изврщeн прeнoс упрaвљaшких 
прaвa и лицa кoja су пoвeзaнa у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje пoрeз нa дoбит прaвних лицa;  

18) представник наручипца је рукпвпдилац нарушипца кпме су ппверени ппслпви јавних 
набавки, пдгпвпрнп лице нарушипца и лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки; 

19) истпврсна јавна набавка је набавка кпја има исту или слишну намену, при шему исти 
ппнуђаши у пднпсу на прирпду делатнпсти кпју пбављају мпгу да је испуне; 

20) oтвoрeни пoступaк je пoступaк у кojeм свa зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoднeти пoнуду;  
21) рeстриктивни пoступaк je пoступaк кojи сe спрoвoди у двe фaзe, и у кojeм у другoj фaзи 

пoнуду мoгу пoднeти сaмo кaндидaти;  
22) квaлификaциoни пoступaк je пoступaк кojи сe спрoвoди у двe фaзe, тaкo дa свa 

зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoднeти приjaву зa свe врeмe вaжeоa листe кaндидaтa, a нaрушилaц им 
пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaциje признaje квaлификaциjу свaких щeст мeсeци и пoзивa дa 
пoднeсу пoнуду у другoj фaзи пoступкa;  

23) прeгoвaрaчки пoступaк je пoступaк у кojeм нaрушилaц нeпoсрeднo прeгoвaрa сa jeдним 
или сa вищe пoнуђaшa o eлeмeнтимa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци;  

24) кoнкурeнтни диjaлoг je пoступaк у кojeм свa зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoднeти приjaву, 
a сa лицимa кojимa признa квaлификaциjу (кaндидaти) нaрушилaц вoди диjaлoг рaди прoнaлaжeоa 
рeщeоa кoje ћe зaдoвoљити оeгoвe пoтрeбe, пoзивajући кaндидaтe дa пoднeсу пoнудe нa oснoву 
усвojeнoг, oднoснo усвojeних рeщeоa;  

25) oквирни спoрaзум je спoрaзум измeђу jeднoг или вищe нaрушилaцa и jeднoг или вищe 
пoнуђaшa, шија је сврха утврђиваое услпва угпвпра кпји ће се дпдељивати тпкпм пдређенпг 
перипда, а кпји се пднпсе на цене и где је тп прикладнп, на кплишине 

26) искључивo прaвo je прaвo нa oснoву кojeг oдрeђeнo лицe jeдинo мoжe oбaвљaти 
oдрeђeну дeлaтнoст нa oдрeђeнoм гeoгрaфскoм пoдрушjу, a кoje je дoдeљeнo или прoизилaзи из 
зaкoнa, пoсeбнoг прoписa или пojeдинaшнoг aктa, oднoснo угoвoрa или спoрaзумa, кojи je дoнeлa, 
oднoснo зaкљушилa Рeпубликa Србиja, тeритoриjaлнa aутoнoмиja или лoкaлнa сaмoупрaвa;  

27) пoсeбнo прaвo je прaвo нa oснoву кojeг oдрeђeнa лицa мoгу oбaвљaти oдрeђeну 
дeлaтнoст нa oдрeђeнoм гeoгрaфскoм пoдрушjу, a кoje je дoдeљeнo или прoизилaзи из зaкoнa, 
пoсeбнoг прoписa или пojeдинaшнoг aктa, oднoснo угoвoрa или спoрaзумa, кojи je дoнeлa, oднoснo 
зaкљушилa Рeпубликa Србиja, тeритoриjaлнa aутoнoмиja или лoкaлнa сaмoупрaвa;  

28) пoнуђeнa цeнa je цeнa кojу пoнуђaш oдрeђуje у пoнуди, изрaжeнa у динaримa, у кojу су 
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урaшунaти сви трoщкoви кojи сe oднoсe нa прeдмeт jaвнe нaбaвкe и кojи су oдрeђeни кoнкурснoм 
дoкумeнтaциjoм;  

29) упoрeдивa тржишнa цeнa je цeнa нa рeлeвaнтнoм тржищту, узимajући у oбзир прeдмeт 
jaвнe нaбaвкe, рaзвиjeнoст тржищтa, услoвe из кoнкурснe дoкумeнтaциje, кao щтo су нaшин 
плaћaоa, кoлишинe, рoк испoрукe, рoк вaжeоa угoвoрa, срeдствo oбeзбeђeоa, гaрaнтни рoк и сл.;  

30) критeриjум je мeрилo кoje сe кoристи зa врeднoвaоe, упoрeђивaоe и oцeоивaоe 
пoнудa;  

31) приjaвa je зaхтeв зaинтeрeсoвaнoг лицa зa ушeствoвaоe у првoj фaзи рeстриктивнoг 
пoступкa, квaлификaциoнoм пoступку и кoнкурeнтнoм диjaлoгу;  

32) блaгoврeмeнa пoнудa je пoнудa кoja je примљeнa oд стрaнe нaрушиoцa у рoку 
oдрeђeнoм у пoзиву зa пoднoщeоe пoнудa;  

33) oдгoвaрajућa пoнудa je пoнудa кoja je блaгoврeмeнa и зa кojу je утврђeнo дa пoтпунo 
испуоaвa свe тeхнишкe спeцификaциje;  

34) прихвaтљивa пoнудa je пoнудa кoja je блaгoврeмeнa, кojу нaрушилaц ниje oдбиo збoг 
битних нeдoстaтaкa, кoja je oдгoвaрajућa, кoja нe oгрaнишaвa, нити услoвљaвa прaвa нaрушиoцa или 
oбaвeзe пoнуђaшa и кoja нe прeлaзи изнoс прoцeоeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe. 

 

3. Систем набавки 
 

Члан 3. 
 

Систем набавки кпд Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и 
равнпправнпст пплпва пбухвата: планираое набавки, спрпвпђеое ппступака ради закљушеоа 
угпвпра п јавнпј набавци, изврщеое и праћеое изврщеоа закљушенпг угпвпра п набавци, 
евидентираое и извещтаваое п спрпведеним ппступцима и закљушеним угпвприма и кпнтрплу свих 
наведених активнпсти. 

 

4. Циљеви ппступка јавне набавке 
 

Члан 4. 
 

Циљ ппступка јавне набавке је да дпбра, услуге и радпви кпји се набављају буду 
пдгпварајућег квалитета и пптребних кплишина и да буду набављени пп најппвпљнијпј цени. 

Спрпвпђеое ппступка јавне набавке има за циљ да пмпгући несметанп пдвијаоа прпцеса 
рада и пбављаое делатнпсти.  

Службе и лица кпја ушествују у ппступку јавне набавке пбављају активнпсти и ппслпве у свим 
фазама ппступка у складу са нашелима јавних набавки и са пажопм дпбрпг дпмаћина. 

 

5. Начела јавних набавки 
 

Члан 5. 
 

Ппступак јавних набавки спрпвпди се на нашин да се пбезбеђује ппщтпваое нашела јавних 
набавки предвиђених Закпнпм п јавним набавкама (даље: Закпн): нашела ефикаснпсти и 
екпнпмишнпсти, нашела пбезбеђиваоа кпнкуренције, нашела транспарентнпсти ппступка јавне 
набавке, нашела једнакпсти ппнуђаша, нашела защтите живптне средине и пбезбеђиваоа енергетске 
ефикаснпсти. 

6. Кпмуникација у ппступку јавне набавке 
 

Члан 6. 
 

Кoмуникaциja у ппступку јавне набавке и у вeзи сa oбaвљaоeм пoслoвa jaвних нaбaвки oдвиja 
се писaним путeм, oднoснo путeм пoщтe, eлeктрoнскe пoщтe или фaксoм кап и пбјављиваоем на 
Ппрталу јавних набавки. 
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Правила п нашину пдвијаоа кпмуникације имају се применити какп у кпмуникацији унутар 
Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, такп и у 
кпмуникацији са заинтереспваним лицима, ппнуђашима и дпбављашима. 

Кпмуникација се пдвија електрпнским путем увек када је тп мпгуће. 
Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaрушиoцa или пoнуђaшa 

путeм eлeктрoнскe пoщтe или фaксoм, стрaнa кoja je изврщилa дoстaвљaоe дужнa je дa oд другe 
стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaшин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, щтo je другa стрaнa дужнa дa ушини 
кaдa je тo нeoпхoднo, кao дoкaз дa je изврщeнo дoстaвљaоe. 

Кoмуникaциja сe мoрa oдвиjaти нa нaшин дa сe oбeзбeди шувaоe пoвeрљивих пoдaтaкa o 
зaинтeрeсoвaним лицимa, пoдaтaкa o пoнудaмa и пoнуђaшимa дo oтвaрaоa пoнудa, дa сe oбeзбeди 
eвидeнтирaоe рaдои прeдузeтих у пoступку и шувaоe дoкумeнтaциje у склaду сa прoписимa кojимa 
сe урeђуje oблaст дoкумeнтaрнe грaђe и aрхивa. 

Акп према пкплнпстима кпнкретнпг слушаја није целисхпднп пстварити кпмуникацију на 
нашин пдређен Закпнпм п јавним набавкама и пвим Правилникпм, лице заппсленп на ппслпвима 
јавних набавки, пднпснп друга лица дужна су да сашине записник или да на други нашин 
евидентирају предузете радое.  

 

II. СПРЕЧАВАОЕ КПРУПЦИЈЕ И СУКПБА ИНТЕРЕСА 
 

1. Мере за спречаваое кпрупције 
 

Члан 7. 
 

Сва лица кпја ушествују у ппступку набавке у пбавези су да предузимају све пптребне мере за 
спрешаваое кпрупције и сукпба интереса у ппступку набавки дефинисане Закпнпм и пвим 
Правилникпм. 

 
Члан 8. 

 
Све радое предузете у ппступку мпрају се писменп евидентирати пд стране лица кпје их пре-

дузима. 

Члан 9. 
 

Одгпвпрнп лице издаје писани или електрпнски налпг са упутствпм лицу заппсленпм на 
ппслпвима набавки за спрпвпђеое ппјединашних радои у ппступку набавке. 

Лице из става 1. пвпг шлана дужнп је да изврщи налпг пдгпвпрнпг лица, у складу са упутствпм 
кпје је датп у налпгу, псим у слушају када је дати налпг у супрптнпсти са Закпнпм.  

У слушају из става 2. пвпг шлана, лице заппсленп на ппслпвима набавки дужнп је да пдбије 
изврщеое таквпг налпга и п тпме пбавести пдгпвпрнп лице на исти нашин на кпји је дпбилп налпг.  

У пбавещтеоу из става 3. пвпг шлана пбразлаже се кпји су делпви налпга у супрптнпсти са закпнпм. 

 
2. Интерни план за спречаваое кпрупције 

 
Члан 10. 

 
Правна служба у сарадои са лицима кпја ушествују у ппступку набавке израђују интерни план 

за спрешаваое кпрупције.  
Обавезу дпнпщеоа интернпг плана има нарушилац шија укупна прпцеоена вреднпст јавних 

набавки на гпдищоем нивпу прелази милијарду динара. 
Интерни план дпнпси пдгпвпрнп лице. 
 

 

3. Дужнпст пријављиваоа кпрупције и ппвреде кпнкуренције 
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Члан 11. 
 

Лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки или билo кoje другo лицe aнгaжoвaнo кoд 
нaрушиoцa, кoje имa пoдaткe o пoстojaоу кoрупциje у jaвним нaбaвкaмa дужнo je дa o тoмe oдмaх 
oбaвeсти Упрaву зa jaвнe нaбaвкe, држaвни oргaн нaдлeжaн зa бoрбу прoтив кoрупциje и нaдлeжнo 
тужилaщтвo. 

Лица из става 1. пвпг шлана дужна су да у слушају сазнаоа п ппвреди кпнкуренције пријаве 
ппдатке oргaнизaциjи нaдлeжнпј зa зaщтиту кoнкурeнциje. 

 

4. Забрана закључеоа угпвпра 
 

Члан 12. 
 

Нарушилац не мпже закљушити угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем у слушају ппстпјаоа 
сукпба интереса, укпликп је ппстпјаое сукпба интереса утицалп или мпглп утицати на пдлушиваое у 
ппступку јавне набавке. 

 Републишка кпмисија за защтиту права у ппступцима јавних набавки ће на захтев нарушипца 
пдпбрити закљушеое угпвпра из става 1. пвпг шлана, акп нарушилац дпкаже да би забрана 
закљушеоа угпвпра прпузрпкпвала велике тещкпће у раду или ппслпваоу нарушипца кпје су 
несразмерне вреднпсти јавне набавке, пднпснп знашајнп угрпзила интерес Републике Србије, да је 
предузеп све мере ради сузбијаоа щтетних ппследица, да пстали ппнуђаши не испуоавају услпве из 
ппступка, пднпснп да је накпн рангираоа оихпвих ппнуда разлика у цени већа за 10% или брпј 
ппндера већи за десет у кприст изабранпг ппнуђаша.  

 Одлука Републишке кпмисије за защтиту права пбјављује се на интернет страници нарушипца, 
Републишке кпмисије за защтиту права у ппступцима јавних набавки и на Ппрталу јавних набавки. 

 

III. КПНТРПЛА НАБАВКИ 
 

1. Служба/лица за кпнтрплу јавних набавки 
 

Члан 13. 
 

Кпнтрплу јавних набавки, пднпснп пдређених фаза у спрпвпђеоу јавних набавки, спрпвпде 
једнп или вище лица задужених за кпнтрплу, у складу са актпм п систематизацији и прганизацији 
ппслпва или пп налпгу пдгпвпрнпг лица. 

Укпликп за тп ппстпје мпгућнпсти, нарушилац мпже пбразпвати и ппсебну службу за кпнтрплу 
ппступка планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа јавних набавки. 

 

2. Предмет кпнтрпле 
 

Члан 14. 
 

Предмет кпнтрпле јавних набавки је: целисхпднпст планираоа кпнкретне јавне набавке, са 
станпвищта пптреба и делатнпсти, критеријуме за сашиоаваое технишке дпкументације, нашин 
испитиваоа тржищта, пправданпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке и 
критеријума за дпделу угпвпра, нашина и рпкпва плаћаоа, авансе, гаранције за дате авансе, 
изврщеое угпвпра, а ппсебнп квалитет исппрушених дпбара и пружених услуга, пднпснп изведених 
радпва, стаое залиха и нашин кприщћеоа дпбара и услуга.  

Лице за кпнтрплу пп пптреби пднпснп пп налпгу пдгпвпрнпг лица врщи кпнтрплу из става 1. 
пвпг шлана. Ппред лица кпнтрплу мпже врщити и служба за кпнтрплу укпликп је иста пбразпвана. 

Осим пвих ппслпва у циљу кпнтрпле јавних набавки предузимају се и друге радое у циљу 
утврђиваоа шиоенишнпг стаоа у вези са ппјединим ппступкпм јавне набавке, пднпснп угпвпрпм п 
јавнпј набавци. 
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3. Врсте кпнтрпле 
 

Члан 15. 
 

Кпнтрпла јавних набавки спрпвпди се кап редпвна и ванредна кпнтрпла. 
У вези са кпнтрплпм сашиоава се гпдищои план кпнтрпле јавних набавки, а пд стране лица 

кпје је задуженп за кпнтрплу, пднпснп пд стране службе за кпнтрплу укпликп је иста пбразпвана. 
Ванредна кпнтрпла јавних набавки спрпвпди служба/лице за кпнтрплу, пп правилу, пп налпгу 

пдгпвпрнпг лица, а мпже и без налпга када ппстпје сазнаоа збпг кпјих је пптребнп спрпвести 
кпнтрплу. 

У слушају ванредне кпнтрпле, без налпга служба/лице за кпнтрплу пбавещтава пдгпвпрнп 
лице п заппшетпј кпнтрпли и оеним разлпзима. 

 

4. Извештај п спрпведенпј кпнтрпли 
 

Члан 16. 
 

О спрпведенпј кпнтрпли јавних набавки сашиоава се Извещтај. 
Извещтај из става 1. сашиоава се у складу са Правилникпм п садржини акта кпјим се ближе 

уређује ппступак јавне набавке унутар нарушипца. 
Пре сашиоаваоа извещтаја најпре се сашиоава нацрт извещтаја, кпји се дпставља на 

изјащоеое прганизаципнпј јединици, пднпснп лицу кпд кпјег је врщена кпнтрпла, на кпји се мпже 
дати пригпвпр у рпку пд псам дана. 

У рпку пд псам дана, пд дана пријема пригпвпра, сашиоава се кпнашан Извещтај п 
спрпведенпј кпнтрпли. 

Извещтај пптписује/у лице/а кпја су врщила кпнтрплу, а пдпбрава га рукпвпдилац службе. 
Извещтај са преппрукама дпставља се пдгпвпрнпм лицу. 
 

1. Гпдишои извештај п кпнтрпли 
 

Члан 17. 
 

О спрпведенпј кпнтрпли ппднпси се гпдищои извещтај пдгпвпрнпм лицу. 

 
IV. ПЛАНИРАОЕ НАБАВКИ 

1. Временски пквир за планираое 
 

Члан 18. 
 

Планираое набавки за наредну гпдину се пдвија у текућпј гпдини, паралелнп са израдпм Плана и 
прпграма ппслпваоа и финансијскпг плана за наредну гпдину. 

 

2. Критеријуми за планираое 
 

Члан 19. 
 

Планираое набавки се врщи на пснпву критеријума наведених у Правилнику п садржини акта 
кпјим се ближе уређује ппступак јавне набавке унутар нарушипца. 
 

 
3. Учесници у планираоу набавки 

 
 

Члан 20. 



 

 7 

 
Ппслпве планираоа набавки пбавља тим за планираое. 
Тим за планираое, ппред ппкрајинскпг секретара за спцијалну пплитику, демпграфију и 

равнпправнпст пплпва и лица заппслених на ппслпвима јавних набавки шине и заппслени на 
материјалнп-финансијским и правним ппслпвима, а пп пптреби и друга лица на пснпву писменпг 
налпга пдгпвпрнпг лица. 

Приликпм планираоа слпжених набавки, ппкрајински секретар за спцијалну пплитику, 
демпграфију и равнпправнпст пплпва мпже ангажпвати струшна лица кпја нису заппслена у 
Ппкрајинскпм секретаријату за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва. 

 

4. Начин исказиваоа пптреба 
 

Члан 21. 
 

 Приликпм израде Финансијскпг плана све унутращое прганизаципне јединице дпстављају у 
писменпм пблику планиране пптребе за наредну гпдину. Пптребе мпрају бити исказане у 
пдгпварајућим кплишинским јединицама, пписаних карактеристика, квалитета и динамике пптреба, 
са пбразлпжеоем разлпга и сврсисхпднпсти набавке. 

Тим за планираое/лице из тима врщи прикупљаое, прпверу исказаних пптреба и утврђиваое 
стварних пптреба за сваку набавку ппјединашнп. 

 

5. Истраживаое тржишта  
 

Члан 22. 
 

На пснпву утврђених пптреба за дпбрима, услугама и радпвима за реализацију планираних 
активнпсти Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст 
пплпва тим за планираое набавки утврђује укупне спецификације дпбара, услуга и радпва.  

Утврђене спецификације представљају пснпв за истрaживаое тржищта.  
 

Члан 23. 
 

Истраживаое тржищта спрпвпди тим за планираое или друга лица кпја пдреди пдгпвпрнп 
лице. 

Члан 24. 
 

Истраживаое тржищта спрпвпди се прикупљаоем ппдатака на терену, путем интернета, 
дпступних база ппдатака и пгласа, у зависнпсти пд кплишина и врсте дпбара, услуга и радпва.  

О спрпведенпм истраживаоу тржищта сашиоава се Записник, кпји нарпшитп садржи ппдатке 
п ценама и оихпвпм кретаоу на тржищту, дпступнпсти пптребних дпбара, услуга и радпва, 
оихпвпм квалитету и перипду гаранције, услпвима пдржаваоа, каналима дистрибуције и списак 
пптенцијалних дпбављаша за сваки предмет набавке са оихпвим карактеристикама и пписпм стаоа 
кпнкуренције на тржищту предмета набавке. 

 
6. Пдређиваое предмета набавке 

 
Члан 25. 

 
На пснпву дпбијених резултата истраживаоа тржищта врщи се прпцена пптребних 

финансијских средстава, а ради израде предлпга финансијскпг плана. 
Накпн усвајаоа финансијскпг плана, тим за планираое усклађује утврђене спецификације са 

пдпбреним финансијским средствима и пдређује предмет сваке ппјединашне набавке, имајући у 
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виду истпврснпст јавне набавке 
Кпнтрпла јавних набавки пднпси се и на кпнтрплу исправнпсти пдређиваоа предмета 

набавке, ппсебнп испитујући исправнпст утврђиваоа истпврснпсти јавне набавке. 

 
Члан 26. 

 
Приликпм пдлушиваоа кпје ће набавке бити пбухваћене планпм јавних набавки, тим за 

планираое анализира припритете, имајући у виду пре свега пптребе за редпвнп пбављаое 
делатнпсти и пптребе за унапређеоем делатнпсти, кап и критеријуме за планираое. 

У пквиру кпнтрпле изврщиће се и кпнтрпла целисхпднпсти и исправнпсти утврђиваоа 
спецификација дпбара, услуга и радпва, имајући у виду стратещке и друге планпве развпја и 
критеријуме за планираое. 

7. Врсте предмета јавне набавке  
 

Члан 27. 
 

Предмет јавне набавке дпбра је куппвина дпбара, закуп или лизинг дпбара (са правпм 
куппвине или без тпга права). 

Предмет јавне набавке услуге су услуге специфициране у Прилпгу 1. Закпна. 
Предмет јавне набавке радпва је: извпђеое радпва или прпјектпваое и извпђеое радпва 

пписаних у Уредби п класификацији делатнпсти, Сектпр Ф – Грађевинарствп. 
У слушају кпмбинпванпг предмета јавне набавке, предмет набавке се пдређује према 

пснпвнпм предмету угпвпра, пднпснп у складу са шланпм 6а, Закпна п јавним набавкама кпјим се 
дефинищу мещпвите јавне набавке.  

 

8. Јавна набавка пп партијама 
 

Члан 28. 
 

Увек када је тп мпгуће и сврсисхпднп са станпвищта циљева набавке, тим за планираое ће 
предмет јавне набавке пбликпвати пп партијама при шему ће партија представљати истпврсну 
целину дпбара, услуга и радпва. 

Предмет јавне набавке пбликпваће се пп партијама када гпд је тп мпгуће. 
У пквиру кпнтрпле, изврщиће се и кпнтрпла исправнпсти пбликпваоа предмета јавне набавке 

пп партијама. 

9. Пдређиваое перипда трајаоа угпвпра 
 

Члан 29. 
 

Угпвпри се пп правилу закљушују на перипд пд 12 месеци, а изузетнп се угпвпр мпже закљушити 
на дуже пд 12 месеци, у зависнпсти пд предмета набавке. 

Одлуку п перипду трајаоа угпвпра дпнпси пдгпвпрнп лице у складу са закпнпм, а на предлпг 
тима за планираое. 

 

10. Прпцеоена вреднпст набавке 
 

Члан 30. 
 

Прпцеоена вреднпст набавке исказује се у динарима, без ппреза на дпдату вреднпст.  
Вреднпст набавке прпцеоује се на пснпву резултата истраживаоа тржищта за 

специфициране кплишине и квалитет дпбара, услуга и радпва.  
Нарушилац не мпже пдређивати прпцеоену вреднпст јавне набавке, нити мпже делити 

истпврсну јавну набавку на вище набавки с намерпм избегаваоа примене Закпна или правила 
oдређиваоа врсте ппступка у пднпсу на прпцеоену вреднпст јавне набавке. 
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10.1. Пдређиваое прпцеоене вреднпсти набавке дпбара 
 

Члан 31. 
 

Оснпвица за израшунаваое прпцеоене вреднпсти јавне набавке дпбара пдређује се на следећи 
нашин: 

1) у слушају када је предмет угпвпра куппвина, закуп или  и када је рпк на кпји се угпвпр 
закљушује 12 месеци или краћи, узима се укупна прпцеоена вреднпст угпвпра за све време оегпвпг 
трајаоа, а када је рпк дужи пд 12 месеци, укупна прпцеоена вреднпст угпвпра укљушује прпцеоену 
вреднпст за првих 12 месеци и прпцеоену вреднпст за препстали перипд дп истека рпка; 

2) у слушају кад се угпвпр из ташке 1) закљушује на непдређени рпк, кап и у слушају кад ппстпји 
неизвеснпст у ппгледу рпка на кпји се угпвпр закљушује, узима се месешна прпцеоена вреднпст 
угпвпра ппмнпжена са 48. 

У слушају перипдишних угпвпра, кап и угпвпра кпје је пптребнп пбнпвити пп истеку пдређенпг 
рпка, прпцеоена вреднпст јавне набавке пдређује се: 

1) на пснпву вреднпсти слишних перипдишних угпвпра закљушених тпкпм претхпдне бучетске 
гпдине или тпкпм претхпдних 12 месеци, усклађене са пшекиваним прпменама у ппгледу кплишине 
или вреднпсти дпбара шије је прибављаое предмет угпвпра у тпку 12 месеци, кпји ппшиоу да теку 
пд дана закљушеоа првпбитнпг угпвпра; 

2) на пснпву укупне прпцеоене вреднпсти слишних перипдишних угпвпра тпкпм 12 месеци 
накпн прве исппруке или тпкпм трајаоа угпвпра укпликп је трајаое угпвпра дуже пд 12 месеци. 

 
 

10.2. Пдређиваое прпцеоене вреднпсти набавке услуга 
 

Члан 32. 
 

При израшунаваоу прпцеоене вреднпсти јавне набавке услуга, у вреднпст услуге урашунавају 
се и сви трпщкпви везани за услугу кпје ће имати ппнуђаш. 

Кпд ппјединих услуга узимају се у пбзир следећи изнпси: 
1) за услуге псигураоа – висину премије, кап и друге врсте плаћаоа кпје терете услугу; 
2) за банкарске и друге финансијске услуге – накнаде, прпвизије, кап и друге врсте плаћаоа 

кпје терете услугу;  
3) за дизајн, архитектпнске услуге, прпстпрнп планираое и сл. – накнаду или прпвизију.  
Акп ниje мoгућe пдредити прпцеоену вреднпст услуге збпг дужине трајаоа угпвпра, вреднпст 

услуге пдређује се на следећи нашин: 
1) у слушају када је рпк на кпји се угпвпр закљушује пдређен и акп је тај рпк 36.месеци или 

краћи, укупна вреднпст угпвпра за цеп рпк; 
2) у слушају када рпк на кпји се угпвпр закљушује није пдређен, месешна вреднпст ппмнпжена 

са 48. 
 

10.3. Пдређиваое прпцеоене вреднпсти набавке радпва 
 

Члан 33. 
 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке радпва пдређује се такп щтп укупна вреднпст радпва 
представља пснпвицу за израшунаваое вреднпсти јавне набавке радпва. 

При пдређиваоу прпцеоене вреднпсти јавне набавке радпва у вреднпсти радпва, укљушује и 
вреднпст свих дпбара и услуга кпји су неппхпдни за изврщеое угпвпра п јавнпј набавци радпва. 

 
 

10.4. Пдређиваое прпцеоене вреднпсти јавне набавке пп партијама 
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Члан 34. 
 

Када је предмет јавне набавке пбликпван пп партијама, пдређује се прпцеоена вреднпст 
сваке партије ппјединашнп, а пптпм се прпцеоена вреднпст јавне набавке пбликпване пп партијама 
пдређује кап збир прпцеоених вреднпст свих партија, за перипд за кпји се закљушује угпвпр.  

 
 

10.5. Пдређиваое прпцеоене вреднпсти у ппјединим ппступцима 
 

Члан 35. 
 

У слушају квалификаципнпг ппступка, пквирнпг сппразума и система динамишне набавке, 
прпцеоена вреднпст јавне набавке пдређује се кап вреднпст свих угпвпра предвиђених за време 
трајаоа листе кандидата, пквирнпг сппразума, пднпснп система динамишне набавке. 

 
10.6. Кпнтрпла прпцеоене вреднпсти набавки 

 
Члан 36. 

 
У пквиру кпнтрпле, а у циљу исправнпсти пдређиваоа прпцеоене вреднпсти набавке, врщи се 

прпвера нашина испитиваоа тржищта, нашина утврђиваоа прпцеоене вреднпсти кпнкретне набавке 
и исправнпсти пдређиваоа пптребних финансијских средстава. 

Ова кпнтрпла врщи се пре дпстављаоа плана набавки надлежнпм пргану ради усвајаоа. 
 

 

11. Избпр врсте ппступка 
 

Члан 37. 
 

Врсту ппступка пдређује тим за планираое, имајући у виду врсту и специфишнпст предмета на-
бавке, дпступнпст, динамику набавке и прпцеоену вреднпст. 

Дпдела угпвпра пп правилу врщи се у птвпренпм или рестриктивнпм ппступку. Дпдела 
угпвпра мпже се врщити и у: 

 квалификаципнпм ппступку;  
 прегпварашкпм ппступку са пбјављиваоем ппзива за ппднпщеое ппнуда; 
 прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда; 
 кпнкурентнпм дијалпгу; 
 кпнкурсу за дизајн; 
 ппступку јавне набавке мале вреднпсти, 

у слушајевима када су испуоени Закпнпм прпписани услпви за примену пвих ппступака јавних 
набавки.  

Ппступак јавне набавке мале вреднпсти, без пбзира на прпцеоену вреднпст јавне набавке 
мпже се спрпвести увек када су у питаоу услуге из Прилпга 2 Закпна пднпснп за: 

1) здравствене и спцијалне услуге; 
2) правне услуге (псим набавки правних услуга из шлана 7. закпна); 
3) услуге хптела и рестпрана;  
4) услуге пбразпваоа и услуге прпфесипналнпг псппспбљаваоа; 
5) услуге у пбластима рекреације, културе и сппрта. 

 

Члан 38. 
 

Избпр врсте ппступка се врщи, имајући у виду: 

 циљеве набавки;  

 исказане пптребе за дпбрима, услугама или радпвима; 
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 резултате испитиваоа и истражива тржищта ппсебнп у ппгледу стаоа кпнкуренције на тржи-
щту и дпступнпсти дпбара, услуга и радпва; 

 прпцеоену вреднпст ппјединашне набавке; 

 слпженпст предмета набавке. 
Служба/лице за кпнтрплу кпје није ушествпвалп у ппступку избпра ппступка, изврщиће 

кпнтрплу исправнпсти пдређиваоа врсте ппступка јавне набавке. 
 

12. Набавке на кпје се Закпн не примеоује 
 
 

Члан 39. 
У слушају набавки на кпје се Закпн не примеоује Нарушипци дпнпсе гпдищои интерни план 

набавки на кпје се закпн не примеоује (у даљем тексту: Интерни план набавки). Интерни план 
набавки дпнпси се истпвременп кад и план (јавних) набавки. 

Приликпм планираоа набавки на кпје се закпн не примеоује тим за планираое, пдређује 
ппсебнп врсту предмета набавке, (прпцеоену) вреднпст, акп је тп мпгуће или барем пквирну 
вреднпст набавке, пквирне рпкпве за реализацију пвих набавки, изнпса и нашина финансираоа, 
ппсебне ппступке кпји се имају применити акп тпме има места, а за сваку ппјединашну набавку 
навпди и пснпв за изузеће пд примене Закпна. 

Пре усвајаоа интернпг плана набавки, у пквиру кпнтрпле лице задуженп за кпнтрплу заједнп 
са тимпм за планираое набавки прпверава ппстпјаое пснпва за изузеће пд примене Закпна. 

 
13. Пдређиваое рпкпва  

 
Члан 40. 

 
Приликпм планираоа јавних набавки, тим за планираое ће пдредити следеће пквирне 

рпкпве:  

 пквирни рпк за ппкретаое ппступка, 

 пквирни рпк за закљушеое угпвпра, 

 пквирни рпк трајаоа угпвпра.  

 
Члан 41. 

 
Приликпм пдређиваоа рпкпва тим за планираое узима у пбзир:  
 ппдатке п рпкпвима важеоа раније закљушених угпвпра и динамици оихпвпг изврщеоа,  
 динамику пптреба за дпбрима, услугама и радпвима,  
 временске пквире у кпјима је мпгуће извпдити грађевинске радпве и време пптребнп за 

оихпвп извпђеое,  
 време пптребнп за реализацију ппјединих активнпсти у ппступцима јавних набавки,  
 рпкпве за дпбијаое мищљеоа Управе за јавне набавке. 

 

14. Централизпване набавке, набавке пд стране више наручилаца и резервисане јавне набавке 
 

Члан 42. 
 

Тим за планираое разматра мпгућнпст и дпнпси пдлуку кпје ће се набавке спрпвпдити прекп 
тела за централизпване набавке или заједнп са другим нарушипцима,пднпснп пп пвлащћеоу (у име 
и за рашун нарушипца) кап и пдлуку п спрпвпђеоу резервисаних набавки. Ове набавке ће кап такве 
бити наведене и пбразлпжене у плану(јавних) набавки. 

Служба/лице за кпнтрплу, изврщиће испитиваое пправданпсти централизпваних, набавки пд 
стране вище нарушилаца и резервисаних јавних набавки. 
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15. Пдгпвпрнпст за дпнпшеое плана(јавних) набавки 
 

Члан 43. 
 

План јавних набавки дпнпси ппкрајински секретар за спцијалну пплитику, демпграфију и 
равнпправнпст пплпва. 

Интерни план набавки дпнпси ппкрајински спцијалну пплитику, демпграфију и 
равнпправнпст пплпва.  

 
16. Рпк за дпнпшеое плана јавних набавки и интернпг плана набавки  

 
Члан 44. 

 
План јавних набавки за текућу гпдину дпнпси се на ппшетку гпдине, пднпснп када се стекну 

услпви за оегпвп дпнпщеое. Истпвременп, нарушилац пдвпјенп пд плана јавних набавки дпнпси кап 
засебну целину и гпдищои интерни план набавки на кпје се закпн не примеоује. 

 
 

17. Садржина плана набавки  
 

Члан 45. 
 

План набавки састпји се пд плана јавних набавки и припрема се у складу са Закпнпм и 
ппдзакпнским актпм. 

 

Члан 46. 
 

План јавних набавки садржи следеће ппдатке: 
1) редни брпј (јавне) набавке – сваки предмет набавке впди се ппд ппсебнпм ппзицијпм у 

плану набавки, за сваки ппступак набавке; 
2) предмет (јавне) набавке – кратак и јасан ппис предмета набавке за кпју се спрпвпди 

ппступак, а мпже се унети и пзнака из ппщтег решника набавки; 
3) прпцеоену вреднпст (јавне) набавке, на гпдищоем нивпу и укупнп – укупна прпцеоена 

вреднпст набавке без ПДВ-а;  
4) врсту ппступка јавне набавке 
5) пквирни датум ппкретаоа ппступка – месец или прецизнији временски перипд у кпме се 

планира ппкретаое ппступка, пднпснп дпнпщеое пдлуке п ппкретаоу ппступка; 
6) пквирни датум закљушеоа угпвпра – месец или прецизнији временски перипд у кпме се 

планира закљушеое угпвпра;  
7) пквирни датум трајаоа угпвпра – месец или прецизнији временски перипд на кпји се 

угпвпр закљушује.  
8) ппдатак п централизпванпј набавци – назнака да се набавка спрпвпди прекп тела за 

централизпване набавке или заједнп са другим нарушипцем, пднпснп пп пвлащћеоу; 
9) друге ппдатке и наппмене кпји су пд знашаја за прпцес планираоа набавки. 
 
 

17а. Садржина интернпг плана набавки на кпје се закпн не примеоује  
 
Интерни план набавки на кпје се закпн не примеоује садржи:  

1) пдређиваое реднпг брпја,  
2) предмет набавке, 
3) пснпв за изузимаое набавке, пднпснп пдредбу Закпна (шлан, став, ташка, алинеја) на 

пснпву кпје је кпнкретна набавка изузета пд примене закпна), 
4) (прпцеоену) вреднпст набавке, а акп није мпгуће ташнп утврдити, барем оенп ближе 
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пдређеое, 
5) извпр и нашин финансираоа набавке, 
6) ппсебан ппступак кпји се уместп Закпна има применити, укпликп тпме има места.  
7) пквирне рпкпве за реализацију набавке 

 
Интерни план набавки на кпје се закпн не примеоује мпже садржати и друге елементе. 

 

 

 

18. Начин израде и дпстављаоа плана јавних набавки и набавки на кпје се закпн не примеоује 
 

Члан 47. 
 

Усвпјени План јавних набавки лице заппсленп на ппслпвима набавки израђује и пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки у рпку пд 10 дана пд дана дпнпщеоа. План јавних набавки ће се пбјавити 
истпвременп и на интернет страници нарушипца укпликп је нарушилац ппседује. Изузетнп, акп 
ппједини ппдаци из плана јавних набавки представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се 
уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује 
тајнпст ппдатака, ти ппдаци из плана се неће пбјавити. У пвпм слушају, нарушилац ће имати пбавезу 
да такав план набавки дпстави у извпрнпм пблику Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј 
институцији. 

 
Интерни план набавки на кпје се закпн не примеоује не пбјављује се на Ппрталу јавних 

набавки, а нарушилац мпже, укпликп прпцени да је тп у циљу пбезбеђиваоа веће кпнкуренције, 
транспарентнпсти и екпнпмишнпсти ппступка, пбјавити интерни план набавки на кпји се закпн не 
примеоује на свпјпј интернет страници, укпликп је ппседује, а акп је не ппседује, мпже исти 
пбјавити на свпјпј пгласнпј табли. 

План јавних набавки и интерни план набавки на кпје се закпн не примеоује првпбитнп се 
дпнпси у фпрми предлпга. Предлпг се ппднпси на кпнтрплу лицима кпја нису ушествпвала у 
планираоу, ради сагледаваоа да ли је план јавних набавки пднпснп интерни план набавки на кпје 
се закпн не примеоује сашиоен у складу са пвим правилникпм и закпнпм. Укпликп се утврди да 
није, предлпжиће пдгпвпрнпм лицу даваое примедби у вези са тим. Примедбе се дају у писанпј 
фпрми. Накпн усвајаоа примедби, кпнашан предлпг плана јавних набавки и интернпг плана набавки 
на кпје се закпн не примеоује пптписују лица кпја су врщила кпнтрплу и дпстављају пдгпвпрнпм 
лицу кпје дпнпси у најкраћем рпку план (јавних) набавки и интерни план набавки на кпје се закпн 
не примеоује.  

Објављиваое планпва врщи се у рпку пд десет дана пд дана дпнпщеоа. 
 

19. Измена плана (јавних) набавки 
 

Члан 48. 
 

План јавних набавки и интерни план набавки на кпје се закпн не примеоује мпже се 
изменити и дппунити кад гпд се ппјави пптреба за изменпм и дппунпм.  

Изменпм и дппунпм плана јавних набавки сматра се измена у ппгледу: 
 ппвећаоа прпцеоене вреднпсти набавке за вище пд 10% 
 измена предмета јавне набавке 
 планираое нпве јавне набавке 
На ппступак измене и дппуне плана јавних набавки схпднп се имају применити правила кпја 

су прпписана пвим Правилникпм за оегпвп дпнпщеое. 
Правила Правилника кпја се пднпсе на пбјављиваое плана јавних набавки схпднп ће се применити. 

 

19а) Измена и дппуна интернпг плана набавки на кпје се закпн не примеоује 
 



 

 14 

Члан 49. 
 

Изменпм и дппунпм интернпг плана набавки на кпје се закпн не примеоује сматра се измена 
у ппгледу: 

  планираоа нпве набавке на кпју се закпн не примеоује и  
 измене правнпг пснпва за изузимаоем пд примене закпна. 
На ппступак измене и дппуне интернпг плана набавки схпднп се имају применити правила 

кпја су прпписана пвим Правилникпм за оегпвп дпнпщеое. 
Правила Правилника кпја се пднпсе на пбјављиваое интернпг плана набавки схпднп ће се 

применити и на измене и дппуне.  
 

V.СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Ппкретаое ппступка 
 

Члан 50. 
 

Ппступак јавне набавке ппкреће се пдлукпм п ппкретаоу ппступка јавне набавке. 
Одлука из става 1. пвпг шлана садржи елементе прпписане Закпнпм кao и друге елементе за 

кoje се прпцени да су неппхпдни за спрпвпђеое ппступка кпнкретне јавне набавке. 
Одлуку из става 1. пвпг шлана дпнпси пдгпвпрнп лице, накпн претхпднп изврщене кпнтрпле 

предлпга пдлуке пд стране ппсебне службе кпнтрпле, пднпснп лица за кпнтрплу. 
 

1.1. Услпви за ппкретаое ппступка 
 

Члан 51. 
 

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки у временскпм рпку кпји је у плану јавних 
набавки пзнашен за ппкретаое ппступка, ппднпси писани захтев пдгпвпрнпм лицу за ппкретаое 
ппступка јавне набавке. 

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки ће изузетнп ппднети писани захтев пдгпвпрнпм 
лицу за ппкретаое ппступка јавне набавке и акп та јавна набавка није предвиђена у плану јавних 
набавки јединп у слушају:  

 хитне набавке (акп збпг изузетне хитнпсти прпузрпкпване ванредним пкплнпстима или 
непредвиђеним дпгађајима, шије наступаое ни у кпм слушају не зависи пд впље 
нарушипца, нарушилац није мпгап да ппступи у рпкпвима пдређеним за птвпрени или 
рестриктивни ппступак) и  

 када у изузетним слушајевима јавну набавку није мпгуће унапред планирати, щтп се цени 
пд слушаја дп слушаја. 

Одгпвпрнп лице накпн пријема захтева из става 1. и 2. пвпг шлана издаје писани налпг за 
ппкретаое ппступка јавне набавке лицу заппсленпм на ппслпвима јавних набавки.  

Налпг садржи упутствп за израду предлпга пдлуке п ппкретаоу ппступка и предлпга рещеоа 
п именпваоу кпмисије пднпснп пдређиваоу лица кпја ће спрпвпдити ппступак јавне набавке. 

У слушају примене прeгoвaрaшкoг пoступка бeз oбjaвљивaоa пoзивa зa пoднoщeоe пoнудa 
налпг садржи списак пптенцијалних ппнуђаша кпјима се упућује ппзив за ппднпщеоа ппнуда. 

У слушају примене jaвне нaбaвке мaлe врeднoсти налпг мпже садржати списак пптенцијалних 
ппнуђаша кпјима се упућује ппзив за ппднпщеоа ппнуда.  

Предлпг пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке и предлпг рещеоа п именпваоу 
кпмисије сашиоава лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки. 

Служба надлежна за ппслпве финансија впди рашуна да пбавезе кпје ће се преузети угпвпрпм 
п јавнпј набавци буду угпвпрене у складу са прпписима кпјима се уређује бучетски систем, пднпснп 
распплагаое финансијским средствима. 
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Члан 52. 

 
Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки у временскпм рпку кпји је у интернпм плану 

набавки пзнашен за спрпвпђеое набавке, ппднпси писани захтев пдгпвпрнпм лицу за спрпвпђеое 
ппступка набавке на кпју се закпн не примеоује са извпдпм из интернпг плана кпји се пднпси на 
предметну набавку. Одгпвпрнп лице накпн пријема захтева у писанпј фпрми пдпбрава лицу 
заппсленпм на ппслпвима јавних набавки спрпвпђеое таквпг ппступка.  

 

Члан 53. 
 

Јавна набавка шија је прпцеоена вреднпст већа пд милијарду динара ппкреће се накпн 
именпваоа грађанскпг надзпрника пд стране Управе за јавне набавке.  

У слушају да грађански надзпрник није именпван у закпнскпм рпку, лице заппсленп на 
ппслпвима јавних набавки ппднпси ургенцију Управи за јавне набавке за именпваое грађанскпг 
надзпрника. 

1.2. Ппкретаое прегпварачкпг ппступка и кпнкурентнпг дијалпга  
 

Члан 54. 
 

У слушају ппкретаоа прегпварашкпг ппступка и кпнкурентнпг дијалпга пдлука садржи и 
разлпге за примену тпг ппступка. 

У слушају примене прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда 
пдлука, садржи и пснпвне ппдатке п лицима кпјима ће нарушилац упутити ппзив за ппднпщеое 
ппнуде и разлпге за упућиваое ппзива тим лицима 

Прe пoкрeтaоa прeгoвaрaшкoг пoступкa у слушајевима из шлана 36. стaв 1. тaшка пд 2) дo 6) 
Закпна, ппднпси се зaхтeв Упрaви зa jaвнe нaбaвкe, ради дпбијаоа мищљeоа o oснoвaнoсти 
примeнe прeгoвaрaшкoг пoступкa. 

Одлука п ппкретаоу прегпварашкпг ппступка мпже се дпнети накпн пријема мищљеоа 
Управе за јавне набавке или акп накпн десет дана Управа за јавне набавке не дпстави мищљеое.  

У слушају прегпварашкпг ппступка из разлпга хитнпсти из шлана 36. став 1. ташка 3) мпже се 
ппкренути ппступак без шекаоа мищљеое Управа за јавне набавке. У слушају примене 
прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда пдлука мпра да садржи и 
пснпвне ппдатке п лицима кпјима ће се упутити ппзив за ппднпщеое ппнуде и разлпге за 
упућиваое у складу са Закпнпм. 

Накпн дпнпщеоа пдлуке п ппкретаоу прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда, лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки пбјављује истпвременп са 
упућиваоем ппзива за ппднпщеое ппнуда oбaвeщтeоe o пoкрeтaоу пoступкa на Ппрталу јавних 
набавки и интернет страници, кoje сaдржи пoдaткe из Прилoгa 3E Закпна, и кoнкурсну 
дoкумeнтaциjу. 

1.3. Ппкретаое заједничке набавке 
 

Члан 55. 
 

Ппступак заједнишке набавке ппкреће се дпнпщеоем пдлуке п заједнишкпм спрпвпђеоу 
ппступка јавне набавке.  

Један нарушилац мпже пвластити другпг нарушипца да у оегпвп име и за оегпв рашун 
спрпведе ппступак јавне набавке у целпсти или да предузме пдређене радое у ппступку, п шему 
нарушилац дпнпси ппсебну пдлуку. 

Нарушилац у слушајевима ппд ставпм 1. и 2. дпнпси ппсебну пдлуку.  
Одлука се израђује у складу са мпделпм кпји је израдила Управа за јавне набавке. 

 

2. Кпмисија за спрпвпђеое јавне набавке 
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Члан 56. 
 

Ппступак јавне набавке спрпвпди кпмисија за јавну набавку.  
Рещеое п именпваоу кпмисије дпнпси ппкрајински секретар за спцијалну пплитику, 

демпграфију и равнпправнпст пплпва истпвременп са дпнпщеоем пдлуке п ппкретаоу ппступка 
јавне набавке. 

Рещеое из става 2. пвпг шлана садржи имена шланпва кпмисије, оихпвих заменика, 
дефинище задатке и садржи пстале елементе прпписане Закпнпм. 

Када се спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти пдгпвпрнп лице пдлушује да ли ће 
ппступак спрпвпдити лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки или кпмисија за јавну набавку, а 
имајући у виду слпженпст предмета набавке кпја мпже захтевати ушещће других струшних лица. 

 

2.1. Састав кпмисије 
 

Члан 57. 
 

Кпмисија за јавне набавке (у даљем тексту: Кпмисија) има најмаое три шлана пд кпјих је један 
службеник за јавне набавке или лице са стешеним пбразпваоем на правнпм факултету. 

У слушају спрпвпђеоа ппступка јавне набавке шија је прпцеоена вреднпст већа пд 15.000.000 
динара, службеник за јавне набавке мпра бити шлан кпмисије. 

Остали шланпви кпмисије се именују из реда заппслених кпји имају пдгпварајуће струшнп 
пбразпваое из пбласти кпја је предмет набавке. Укпликп нема заппслених са струшним 
пбразпваоем из пбласти кпја је предмет јавне набавке, у кпмисији се мпже именпвати и лице кпје 
није заппсленп кпд Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и 
равнпправнпст пплпва. 

За шланпве кпмисије не мпгу бити именпвана лица кпја су у сукпбу интереса у вези са 
предметпм јавне набавке. 

Лица заппслена на ппслпвима јавних набавки пружају струшну и технишку ппмпћ Кпмисији. 

 

Члан 58. 
 

Чланпви кпмисије накпн урушеоа рещеоа пптписују изјаву кпјпм пптврђују да у предметнпј 
јавнпј набавци нису у сукпбу интереса.  

Служба/лице за кпнтрплу врщи прпверу исправнпсти именпваоа шланпва кпмисије, 
пптписаних изјава п неппстпјаоу сукпба интереса шланпва кпмисије, пднпснп испуоенпсти услпва 
за рад у кпмисији за јавну набавку. 

Укпликп шланпви кпмисије сматрају да мпгу бити у сукпбу интереса или укпликп у тпку 
ппступка јавне набавке сазнају да мпгу дпћи у сукпб интереса, п тпме без пдлагаоа треба 
пбавестити прган кпји је дпнеп рещеое кпји ће предузети пптребне мере какп не би дпщлп дп 
щтетних ппследица у даљем тпку ппступка јавне набавке.  

 

3. Пглашаваое у ппступку јавне набавке  
 

Члан 59. 
 

У ппступку јавне набавке пглащаваое се врщи на нашин прпписан Закпнпм у циљу 
пбезбеђиваоа спрпвпђеоа нашела транспарентнпсти ппступка.  

Објављиваое пгласа врщи сена Ппрталу јавних набавки и интернет страници. 
Нарушилац кпји не ппседује интернет страницу није дужан да је фпрмира. 
 

3.1. Врсте пгласа 
 

Члан 60. 
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У ппступку јавне набавке пбјављују се следећа дпкумента: 

 прeтхoднo oбaвeщтeоe – кап мпгућнпст 

 пoзив зa пoднoщeоe пoнудa и приjaвa;  

 кпнкурсна дпкументација; 

 измене и дппуне кпнкурсне дпкументације 

 oбaвeщтeоe o систeму динaмишнe нaбaвкe;  

 пoзив зa ушeщћe нa кoнкурсу зa дизajн;  

 oбaвeщтeоe o признaвaоу квaлификaциje;  

 oбaвeщтeоe o зaкљушeнoм oквирнoм спoрaзуму;  

 oбaвeщтeоe o пoкрeтaоу прeгoвaрaшкoг пoступкa бeз oбjaвљивaоa пoзивa зa пoднoщeоe 
пoнудa;  

 пдлука п дпдели угпвпра  

 пдлука п пбустави ппступка 

 oбaвeщтeоe o зaкљушeнoм угoвoру;  

 oбaвeщтeоe o рeзултaтимa кoнкурсa;  

 oбaвeщтeоe o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe; 

 пдлука п измени угпвпра п јавнпј набавци; 

 пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права; 

 пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда/пријава; 

 пбавещтеое п ппнищтеоу ппступка јавне набавке 

 инфпрмације и ппјащоеоа Кпмисије у вези са припремаоем ппнуда. 
 

 

Члан 61. 
 

 У слушајевима набавки дпбара и услуга шија прпцеоена вреднпст прелази 5.000.000 динара 
пгласи се пбјављују и на Ппрталу службених гласила Републике Србије и база прпписа. 

Акп је прпцеоена вреднпст јавне набавке већа пд 250.000.000 динара за дпбра и услуге и 
500.000.000 динара за радпве, пглас п јавнпј набавци пбјављује се и на странпм језику, кпји се 
пбишнп кпристи у међунарпднпј тргпвини, у пбласти из кпје је предмет јавне набавке. 

Пoзив зa пoднoщeоe пoнудa или приjaвa мпже се пбјавити и у нeкoм спeциjaлизoвaнoм листу 
прeмa прeдмeту кoнкрeтнe jaвнe нaбaвкe. 

 
Члан 62. 

 
За спрпвпђеое радои у вези са пглащаваоем у ппступку јавне набавке задуженп је лице 

заппсленп на ппслпвима јавних набавки. 
Пре сампг пглащаваоа на Ппрталу јавних набавки и интернет страници лице за кпнтрплу 

изврщиће прпверу ташнпсти ппдатака за пглащаваое. 
 
 

3.2. Претхпднп пбавештеое 
 

Члан 63. 
 

Претхпднп пбавещтеое п намери да се спрпведе ппступак јавне набавке мпже се пбјавити 
без пбзира на прпцеоену вреднпст јавне набавке. Садржина пбавещтеоа прпписана је у Прилпгу 
3А Закпна. 

 

3.3. Ппзив за ппднпшеое ппнуда/пријава 
 

Члан 64. 
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Ппзив за ппднпщеое ппнуда, пднпснп пријава пбјављује се у слушајевима када је тп 

прпписанп Закпнпм. 
Садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда пдређена је у Прилпгу 3Б, а садржина ппзива за 

ппднпщеое пријава у Прилпгу 3В Закпна.  
У ппзиву за ппднпщеое ппнуда/пријава пбавезнп се пдређује рпк за ппднпщеое ппнуда у 

зависнпсти пд врсте ппступка јавне набавке. 
Рoк зa пoднoщeоe пoнудa/пријава рaшунa сe oд дaнa oбjaвљивaоa пoзивa зa пoднoщeоe 

пoнудa/пријава нa Пoртaлу jaвних нaбaвки, oднoснo oд дaнa слaоa пoзивa зa пoднoщeоe пoнудa. 
Oдрeђивaоeм рoкa смaтрa сe oдрeђивaоe дaтумa и сaтa дo кojeг сe пoнудe мoгу пoднoсити. 

 
 
 

4. Кпнкурсна дпкументација 
 

Члан 65. 
 

Кпнкурсна дпкументација се припрема у складу са Закпнпм и Правилникпм п пбавезним 
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа 
испуоенпсти услпва. 

Кпнкурсна дпкументација садржи све ппдатке на пснпву кпјих ће ппнуђаши мпћи да припреме 
прихватљиву ппнуду. 

Кпнкурсну дпкументацију припрема кпмисија, пднпснп лице заппсленп на ппслпвима јавних 
набавки када ппступак спрпвпди тп лице. 

 
4.1. Садржина кпнкурсне дпкументације 

 
Члан 66. 

 
Ппдаци садржани у кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити истпветни са ппдацима кпји су 

наведени у ппзиву за ппднпщеое ппнуда. 

 

Члан 67. 
 

Кпнкурсна дпкументација у складу са врстпм ппступка и прирпдпм предмета јавне набавке 
садржи све елементе у складу са прпписима п јавним набавкама. 

Кпмисија за јавну набавки приликпм израде кпнкурсне дпкументације придржава се 
пснпвних нашела јавних набавки,а ппсебнп нашела пбезбеђиваоа кпнкуренције и једнакпсти 
ппнуђаша. Услпви за ушещће у ппступку, технишке спецификације и елементи критеријума за дпделу 
угпвпра мпрају бити у лпгишкпј вези са предметпм набавке и не смеју да пгранишавају 
кпнкуренцију. 

Кпнкурсна дпкументација садржи пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке 
прпписане Закпнпм, а према предмету набавке мпже да садржи и дпдатне услпве. 

Дпдатне услпве сампсталнп пдређује Кпмисија, узимајући у пбзир предмет и вреднпст јавне 
набавке и друге шиоенице кпје су пд знашаја за изврщеое предметне јавне набавке. 

Мпдел угпвпра сашиоава Кпмисија уз струшну ппмпћ правне службе. 
Служба/лице за кпнтрплу прати рад кпмисије тпкпм израде кпнкурсне дпкументације, у циљу 

испитиваоа пправданпсти критеријума за дпделу угпвпра. 

 

4.2. Израда техничке спецификације 
 

Члан 68. 



 

 19 

 
Технишка спецификација и прпјектна дпкументација представљају технишке захтеве у кпјима 

су пписане карактеристике дпбара, услуга и радпва. 
Технишке спецификације мпрају бити пдређене у складу са пдредбама Закпна и других 

прпписа кпји регулищу пбласт кпја је предмет набавке. 
Приликпм пдређиваоа технишких спецификација впди се рашуна да се пбезбеди да дпбра, 

услуге и радпви пдгпварају пбејктивним пптребама.  
Технишке спецификације у слушају набавке дпбара и услуга пдређују карактеристике дпбара и 

услуга кап щтп су димензије, пписи, нивп квалитета, сигурнпст, нивп утицаја на живптну средину, 
пптрпщоу енергије, пцену усаглащенпсти и слишнп. 

У слушају набавке радпва, технишке спецификације ппред карактеристика, садрже и прпписе п 
прпјектима, пбрашуну трпщкпва, прпби, инспекцији и услпвима преузимаоа, метпду градое и друге 
елементе релевантне за предметну набавку. 

Лице задуженп за састављаое технишке спецификације и дпкументације дужнп је да пдмах 
накпн оенпг састављаоа, исту дпстави служби /лицу за кпнтрплу, кпји су у пбавези да у рпку пд два 
дана, пд дана дпстављаоа дпкументације, дпставе писменп пбавещтеое п исправнпсти и 
пправданпсти технишке спецификације. 

 

Члан 69 
 

Кпришћеое пзнака 
 

Акп нарушилац намерава да набави дпбра, услуге или радпве са специфишним екплпщким, 
друщтвеним или другим карактеристикама, мпже у технишким спецификацијама, критеријумима за 
дпделу угпвпра или услпвима за изврщеое угпвпра, захтевати пдређене пзнаке кап дпказ да дпбра, 
услуге или радпви пдгпварају траженим карактеристикама ппд услпвпм да су испуоени сви 
следећи услпви: 

1) да се захтев за пзнаку искљушивп пднпси на критеријуме кпји су у вези са предметпм јавне 
набавке и да је пдгпварајући за дефинисаое карактеристика предмета јавне набавке;  

2) да је захтев за пзнаку пдређен на пснпву пбјективнп прпверљивих и недискриминатпрских 
критеријума;  

3) да су пзнаке пдређене у птвпренпм и транспарентнпм ппступку уз ушещће свих интересних 
група, пппут државних пргана, кприсника услуга, спцијалних партнера, пптрпщаша, 
прпизвпђаша, дистрибутера, невладиних прганизација и сл; 

4) да су пзнаке дпступне свим заинтереспваним лицима;  
5) да су захтеви за пзнакпм пдређени пд стране трећег лица над кпјим заинтереспванп лице, 

пднпснп ппнуђаш кпји се пријавип за дпбијаое пзнаке не мпже врщити пдлушујући утицај.  
Акп нарушилац захтева ташнп пдређену пзнаку, дужан је да прихвати све пзнаке кпје пптврђују 

да дпбра, услуге или радпви испуоавају захтеве пдгпварајуће пзнаке.  
У ситуацији када заинтереспванп лице пшигледнп није билп у мпгућнпсти да прибави 

пдређену пзнаку кпју је нарушилац захтевап у кпнкурснпј дпкументацији или пдгпварајућу пзнаку, 
нарушилац је дужан да прихвати други пдгпварајући нашин дпказиваоа кпји мпже пбухватити и 
технишку дпкументацију прпизвпђаша ппд услпвпм да заинтереспванп лице дпкаже да дпбра, услуге 
или радпви кпје пн нуди испуоавају захтеве пдређене пзнаке или пдређене захтеве кпје је 
нарушилац предвидеп. 

4.3. Пбјављиваое кпнкурсне дпкументације 
 

Члан 70. 
 

Кпмисија пднпснп лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки пдмах накпн израде, а пре 
пбјављиваоа ппзива и кпнкурсне дпкументације кпнтрплище сапбразнпст ппдатака из кпнкурсне 
дпкументације са ппдацима из ппзива за ппднпщеое ппнуде и прпверава да ли кпнкурсна 
дпкументација садржи све елементе прпписане Закпнпм. 
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Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки истпвременп са пбјављиваоем ппзива за 
ппднпщеое ппнуда пбјављује кпнкурсну дпкументацију на Ппрталу јавних набавки и на интернет 
страници у складу са Закпнпм. 

 

4.4. Измена или дппуна кпнкурсне дпкументације 
 
Члан 71. 

 
Измене или дппуне кпнкурсне дпкументације врщи Кпмисија у слушају исправки ппдатака или 

када је тп неппхпднп за успещнп спрпвпђеое ппступка јавне набавке. 
Укпликп се у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсна 

дпкументација, Кпмисија кпнтрплище да ли измеоена кпнкурсна дпкументација садржи све 
елементе предвиђене Закпнпм. Кпнтрпла се мпра изврщити у щтп краћем рпку. 

Измеоена кпнкурсна дпкументација се пдмах накпн изврщене кпнтрпле пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и интернет страници. 

 
Члан 72. 

 
Укпликп кпмисија за јавну набавку измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију у рпку не 

дужем пд псам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, прпдужава се рпк за ппднпщеое 
ппнуда. 

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки пбјављује пбавещтеое п прпдужеоу рпка за 
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки и интернет страници. 

Накпн истека рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда не мпже се меоати нити дппуоавати 
кпнкурсна дпкументација.  

 
4.5. Дпдатне инфпрмације и ппјашоеоа кпнкурсне дпкументације 

 
Члан 73. 

 
Накпн пбјављиваоа ппзива и кпнкурсне дпкументације кпмисија је надлежна за кпмуникацију 

са заинтереспваним лицима и ппнуђашима. 
Кпмисија пдгпвара на захтеве за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са при-

премаоем ппнуде, акп су сашиоени у писанпм пблику и дпстављени најкасније пет дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуде. 

Кпмисија у рпку пд три дана, пд дана пријема захтева, пбјављује пдгпвпр на Ппрталу јавних 
набавки и интернет страници. 

Писани захтеви и пдгпвпри се шувају у дпкументацији кпја се пднпси на кпнкретну јавну 
набавку у пдгпварајућем регистру или у ппсебнпм фајлу укпликп се кпмуникација пдвијала 
електрпнским путем. 

Збпг специфишнпсти пвпг ппступка кпнтрплу спрпвпди кпмисија метпдпм сампкпнтрпле. 

 

5. Пријем ппнуда 
 

Члан 74. 
 

Лице заппсленп на ппслпвима за пријем ппщте приликпм пријема ппнуде на кпверти, 
пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази пбележава време пријема и евидентира брпј и датум 
ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп, предаје се 
ппнуђашу пптврда пријема ппнуде. 

Ппнуде се шувају на нашин да не дпђу у ппсед непвлащћених лица. 
Примљене ппнуде се дпстављају кпмисији неппсреднп пре птвараоа ппнуда.  



 

 21 

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки дужнп је да шува кап ппслпвну тајну имена, 
заинтереспваних лица, ппнуђаша, кап и ппдатке п ппднетим ппнудама, дп птвараоа ппнуда. 
 

 

6. Захтев за заштиту права ппднет пре истека рпка  
за ппднпшеое ппнуда 

 
Члан 75. 

 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 

Републишкпј кпмисији.  
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 

радое нарушипца, псим акп Закпнпм није другашије пдређенп.  
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 

ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране 
нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а у ппступку јавне набавке 
мале вреднпсти и квалификаципнпм ппступку акп је примљен пд стране нарушипца три дана пре 
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац 
захтева у складу са шланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама указап нарушипцу на евентуалне 
недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 3. пвпг шлана, сматраће се благпвременим 
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Одредбе ст. 3. и 4. пвпг шлана не примеоују се у слушају прегпварашкпг ппступка без 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, акп ппднпсилац захтева или са оим ппвезанп лице 
није ушествпвап у тпм ппступку. 

Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних 
набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за 
защтиту права, кпје садржи ппдатке из Прилпга 3Љ. 

 

Члан 76. 
 
О захтеву за защтиту права пдлушује кпмисија за јавну набавку.  
Акп ппднети захтев за защтиту права не садржи све прпписане пбавезне елементе, нарушилац 

ће такав захтев пдбацити закљушкпм, кпји се дпставља ппднпсипцу захтева и Републишкпј кпмисији 
у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. 

Прптив закљушка нарушипца у пвпм слушају ппднпсилац захтева мпже у рпку пд три дана пд 
дана пријема закљушка ппднети жалбу Републишкпј кпмисији, дпк кппију жалбе истпвременп 
дпставља нарушипцу. 

Накпн наведенпг, нарушилац прпверава да ли је захтев ппднет у рпку и да ли је изјављен пд 
стране лица кпје има активну легитимацију. 

Акп је захтев за защтиту права неблагпвремен или га је ппднелп лице кпје нема активну 
легитимацију, нарушилац ће такав захтев пдбацити закљушкпм. Закљушак нарушилац дпставља 
ппднпсипцу захтева и Републишкпј кпмисији у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа и прптив 
закљушка ппднпсилац захтева мпже, у рпку пд три дана пд дана пријема тпг закљушка ппднети 
жалбу Републишкпј кпмисији дпк кппију жалбе истпвременп дпставља нарушипцу. 

Накпн пријема жалбе нарушилац ће у рпку пд три дана дпставити Републишкпј кпмисији 
пптребну дпкументацију из ппступка јавне набавке ради пдлушиваоа п жалби. 

Укпликп се у ппступку претхпднпг испитиваоа захтева за защтиту права утврди да је захтев за 
защтиту права уредан (благпвремен, изјављен пд стране активнп легитимисанпг лица и да садржи 
све пбавезне ппдатке), нарушилац ће у рпку пд 5 дана пд дана пријема уреднпг захтева:  

1) рещеоем усвпјити захтев за защтиту права. У пвпм слушају рещеое нарушилац 
дпставља ппднпсипцу захтева, ппнуђашима и Републишкпј кпмисији у рпку пд три дана пд дана 
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дпнпщеоа. Укпликп пвим рещеоем нарушилац није усвпјип све навпде захтева за защтиту права, 
ппднпсилац захтева мпже писаним изјащоеоем наставити ппступак пред Републишкпм кпмисијпм 
у рпку пд три дана пд дана пријема рещеоа п шему истпвременп пбавещтава нарушипца. У пвпм 
слушају нарушилац је дужан да у рпку пд три дана пд дана пријема писанпг изјащоеоа ппднпсипца 
захтева кпмплетну дпкументацију из ппступка јавне набавке дпстави Републишкпј кпмисији, или 

2) дпставити Републишкпј кпмисији пдгпвпр у кпјем ће се изјаснити на све навпде захтева за 
защтиту права и кпмплетну дпкументацију из ппступка јавне набавке, ради пдлушиваоа п захтеву за 
защтиту права. У пвпм слушају нарушилац је дужан да писменп, у рпку пд три дана пд дана 
дпстављаоа захтева Републишкпј кпмисији, пбавести ппднпсипца захтева. 

Укпликп се ппднпсилац захтева писменп пбавести и нарушипца п ппвлашеоу захтева за защтиту 
права, нарушилац ће ппсле пријема писменпг пбавещтеоа п ппвлашеоу захтева за защтиту права, 
нарушилац, пднпснп Републишка кпмисија ће закљушкпм пбуставити ппступак защтите права. 

 

7. Птвараое ппнуда 
 

Члан 77. 
 

Отвараое ппнуда спрпвпди се у прпстпријама Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну 
пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, у време кпје је пдређенп у ппзиву за ппднпщеое 
ппнуда, пднпснп oдмaх нaкoн истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa. 

Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице, а активнп мпгу 
ушествпвати самп пвлащћени представници ппнуђаша. 

Прeдстaвник пoнуђaшa кojи ушeствуje у пoступку oтвaрaоa пoнудa имa прaвo дa приликoм 
oтвaрaоa пoнудa изврщи увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o oтвaрaоу пoнудa. 

Ппнуде примљене накпн истека рпка за ппднпщеоа ппнуда се не птварају, већ се пп 
пкпншаоу ппступка затвпрене враћају ппнуђашу. 

Приликпм птвараоа ппнуда кпмисија сашиоава записник кпји садржи ппдатке предвиђене 
Закпнпм. 

Записник п птвараоу ппнуда пптписују шланпви Кпмисије и представници ппнуђаша, кпји 
преузимају примерак записника, а ппнуђашима кпји нису ушествпвали у ппступку птвараоа ппнуда 
дпставља се записник у рпку пд три дана, пд дана птвараоа. 

Кпнтрплу исправнпсти птвараоа ппнуда спрпвпди у тпку ппступка Кпмисија метпдпм сампкпн-
трпле. 

 

8. Стручна пцена примљених ппнуда 
 

Члан 78. 
 

Кпмисија врщи струшну пцену ппнуда накпн пкпншаоа ппступка птвараоа у рпку предвиђенпм 
Закпнпм. 

Кпмисија врщи струшну пцену свих ппнуда кпје су благпвременп примљене и птвпрене на 
птвараоу ппнуда. 

Приликпм струшне пцене сваке ппјединашне ппнуде Кпмисија утврђује:  

 да ли ппстпје битни недпстаци ппнуде; 
 да ли је ппнуда пдгпварајућа, у смислу испуоаваоа технишких спецификација кпје су тра-

жене у кпнкурснпј дпкументацији; 
 да ли ппстпје рашунске грещке у ппнуди и укпликп ппстпје, ппзива ппнуђаша ради даваоа 

сагласнпсти за исправку грещке; 
 да ли ппнуда садржи неупбишајенп ниску цену; 
 да ли је ппнуда прихватљива, у смислу да ппнуда не пграни-шава, нити услпвљава права 

Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва 
или пбавезе ппнуђаша и кпја не прелази изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке; 

 да ли ппстпји дпказ негативне референце. 
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Члан 79. 
 
Кпмисија пдбија ппнуде: 

 када утврди да ппстпје битни недпстаци ппнуде; 

 када утврди да су непдгпварајуће јер не испуоавају захтеване технишке спецификације; 

 када утврди да ппнуде пгранишавају или услпвљавају права Ппкрајинскпг секретаријата за 
спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва или пбавезе ппнуђаша и кпје 
прелазе изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке. 

 Кпмисија у билп кпм ппступку јавне набавке мпже предлпжити дпделу угпвпра ппнуђашу шија 
ппнуда садржи ппнуђену цену већу пд прпцеоене вреднпсти јавне набавке, акп: 

 није већа пд уппредиве тржищне цене и 

 акп су ппнуђене цене у свим пдгпварајућим ппнудама веће пд прпцеоене вреднпсти јавне 
набавке. 

Кпмисија мпже пдбити ппнуде укпликп ппседује дпказ негативне референце, а пнакп какп су 
исте дефинисане закпнпм п јавним набавкама. 

 
Члан 80.  

 
У слушају неупбишајенп ниске цене кпмисија ппзива ппнуђаша да у примеренпм рпку детаљнп 

пбразлпжи структуру ппнуђене цене.  
Накпн изјащоеоа ппнуђаша Кпмисија ће пдлушити да ли ће пву ппнуду пдбити или узети у 

даљу пцену ценећи верпдпстпјнпст ппдатака кпје је ппнуђаш изнеп. 
 

Члан 81.  
 

Кпмисије све ппнуде кпје нису пдбијене рангира применпм критеријума за дпделу угпвпра 
пдређенпг у ппзиву за ппднпщеое ппнуде и кпнкурснпј дпкументацији.  

У ппступку рангираоа ппнуда Кпмисија мпже захтевати пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја 
су неппхпдна при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да изврщи и кпнтрплу 
(увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.  

 
9. Извештај п стручнпј пцени ппнуда  

 
Члан 82. 

 
Накпн изврщене струшне пцене ппнуда, Кпмисија у щтп краћем рпку сашиоава Извещтај п 

струшнпј пцени ппнуда кпји садржи ппдатке таксативнп наведене у Закпну. 
Извещтај п струшнпј пцени дпставља се пдгпвпрнпм лицу. 

 
Члан 83. 

 
Накпн изврщенпг рангираоа ппнуда, а ппд услпвпм да ппстпји најмаое једна прихватљива 

ппнуда, Кпмисија предлаже да се дпдели угпвпр ппнуђашу кпји је ппнудип најппвпљнију ппнуду. 
Кпмисија предлаже пдгпвпрнпм лицу да се пбустави ппступак јавне набавке укпликп се накпн 

рангираоа ппнуда утврди да не ппстпји ниједна прихватљива ппнуда. 

 

Члан 84. 
 

Укпликп се у птвпренпм, рестриктивнпм или квалификаципнпм ппступку или кпнкурентнпм 
дијалпгу дпбију све неприхватљиве ппнуде Кпмисија мпже предлпжити да се спрпведе 
прегпварашки ппступак са пбјаљиваоем јавнпг ппзива.  

Укпликп у птвпренпм, пднпснп рестриктивнпм ппступку није дпбијена ниједна ппнуда, 
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пднпснп ниједна пријава или су све ппнуде непдгпварајуће, Кпмисија мпже предлпжити да се 
ппкрене прегпварашки ппступак без пбјављиваоа јавнпг ппзива.  

 

10. Пдлука п дпдели угпвпра 
 

Члан 85. 
 

Ппкрајински секретар за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва дпнпси 
пдлуку п дпдели угпвпра накпн пријема мищљеоа службе/лица за кпнтрплу п пснпванпсти 
дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра. 

 

 

Члан 86. 
 

Одлука п дпдели угпвпра садржи све ппдатке у складу са Закпнпм. Одлука п дпдели угпвпра 
мпра садржати и упутствп п правнпм средству. 

Одлука из става 1. пвпг шлана пбјављује се на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници 
нарушипца у рпку пд три дана, пд дана дпнпщеоа.  

Акп ппједини ппдаци из пдлуке представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује 
защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст 
ппдатака, ти ппдаци из пдлуке се неће пбјавити. У пвпм слушају пдлука се у извпрнпм пблику 
дпставља Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији. 
У слушају да пдгпвпрнп лице прихвати предлпг кпмисије да се угпвпр дпдели ппнуђашу шија ппнуда 
садржи ппнуђену цену већу пд прпцеоене вреднпсти јавне набавке, а кпја није већа пд уппредиве 
тржищне цене и акп су ппнуђене цене у свим пдгпварајућим ппнудама веће пд прпцеоене 
вреднпсти јавне набавке, пбразлпжени извещтај се дпставља Управи за јавне набавке и Државнпј 
ревизпрскпј институцији. 
 

 

11. Пдлука п пбустави ппступка 
 

Члан 87. 
 

Одгпвпрнп лице дпнпси пдлуку п пбустави ппступка накпн пријема мищљеоа службе/лица за 
кпнтрплу п пснпванпсти пбуставе ппступка. 

Одгпвпрнп лице мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга, 
кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппс-
тупак пкпнша, или услед кпјих је престала пптреба за предметнпм набавкпм збпг шега се неће 
ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци. 

Одлука п пбустави ппступка јавне набавке мпра да садржи разлпге пбуставе ппступка, пдлуку 
п трпщкпвима припремаоа ппнуда и упутствп п правнпм средству. 

Одлука п пбустави ппступка јавне набавке пбјављује се на Ппрталу јавних набавки и на 
интернет страници нарушипца у рпку пд три дана, пд дана дпнпщеоа.  

Акп ппједини ппдаци из пдлуке представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује 
защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст 
ппдатака, ти ппдаци из пдлуке се неће пбјавити. У пвпм слушају пдлука се у извпрнпм пблику 
дпставља Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији 

Накпн кпнашнпсти, а најкасније пет дана, пд дана кпнашнпсти Одлуке п пбустави ппступка 
јавне набавке, лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки пбјављује на Ппрталу пбавещтеое п 
пбустави ппступка јавне набавке кпје садржи ппдатке из Прилпга 3К Закпна. 

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки унпси у апликативни спфтвер ппдатак да је 
ппступак пбустављен у збирни пбразац п исхпдима ппступка– Образац В1, а пдгпварајуће ппдатке п 
пбустављенпм ппступку у пбразац В2.  
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12. Увид у дпкументацију 
 

Члан 88. 
 

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п пбустави ппступка, ппнуђашу се 
на писани захтев пмпгућава увид у дпкументацију, кап и кппираое исте п оегпвпм трпщку.  

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки у рпку пд два дана, пд пријема писанпг захтева, 
ппнуђаша пмпгућава увид и кппираое дпкументације уз пбавезу да защтити ппдатке кпје је ппнуђаш 
пзнашип кап ппверљиве. 

Писани захтев се шува кап дпказ у ппсебнпм регистру кпји се впди за кпнкретну јавну набавку 
или у ппсебнпм фајлу укпликп је захтев ппднет електрпнским путем. 

 

13. Извештаваое ппнуђача 
 

Члан 89. 
 

Кпмисија мпже у рпку пд пет дана, пд дана дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра/пбустави 
ппступка, са сваким ппнуђашем пдвпјенп пдржати састанак на кпјем ће пбјаснити нашин 
спрпвпђеоа ппступка, дефинисаоа услпва за ушещће, нашин пдређиваоа спецификације предмета 
јавне набавке, нашин пдређиваоа елемената критеријума и метпдплпгије за дпделу ппндера, 
разлпге за пдбијаое ппнуда, рангираое ппнуда и сл.  

Кпмисија је дужна да прганизује извещтаваое ппнуђаша акп је већина ппнуда пдбијена у 
ппступку јавне набавке, шија је прпцеоена вреднпсти већа пд 250.000.000 динара за дпбра и услуге, 
пднпснп већа пд 500.000.000 динара за радпве. 

О извещтаваоу ппнуђаша и разгпвпру са ппнуђашима сашиоава се записник. 

 
14. Захтев за заштиту права примљен ппсле дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра/пбустави 

ппступка 
 

Члан 90. 
 

 Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума, пдлуке 
п признаваоу квалификације и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту 
права је десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки, а пет дана у ппступку 
јавне набавке мале вреднпсти и дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра на пснпву пквирнпг сппразума 
у складу са шланпм 40а закпна. 

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку 
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека прпписанпг рпка за ппднпщеое захтева а ппднпсилац захтева га није 
ппднеп пре истека тпг рпка. 

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних 
набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за 
защтиту права, кпје садржи ппдатке из Прилпга 3Љ. 

Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у 
складу са пдредбама шлана 150. Закпна. 
 

 

Члан 91.  
 
О захтеву за защтиту права пдлушује кпмисија за јавну набавку.  
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Акп ппднети захтев за защтиту права не садржи све прпписане пбавезне елементе, нарушилац 
ће такав захтев пдбацити закљушкпм, кпји се дпставља ппднпсипцу захтева и Републишкпј кпмисији 
у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. Прoтив зaкљушкa нaрушиoцa пoднoсилaц зaхтeвa мoжe у 
рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaкљушкa пoднeти жaлбу Рeпублишкoj кoмисиjи, дoк кoпиjу жaлбe 
истoврeмeнo дoстaвљa нaрушиoцу. 

Пoслe прeтхoднoг испитивaоa, нарушилац ће у рпку пд 5 дана пд дана пријема уреднпг 
захтева:  

1) рещеоем усвпјити захтев за защтиту права. У пвпм слушају рещеое нарушилац дпставља 
ппднпсипцу захтева, ппнуђашима и Републишкпј кпмисији у рпку пд три дана пд дана 
дпнпщеоа. Укпликп пвим рещеоем нарушилац није усвпјип све навпде захтева за защтиту 
права, ппднпсилац захтева мпже писаним изјащоеоем наставити ппступак пред 
Републишкпм кпмисијпм у рпку пд три дана пд дана пријема рещеоа п шему истпвременп 
пбавещтава нарушипца. У пвпм слушају нарушилац је дужан да у рпку пд три дана пд дана 
пријема писанпг изјащоеоа ппднпсипца захтева кпмплетну дпкументацију из ппступка 
јавне набавке дпстави Републишкпј кпмисији.  

или 
2) дпставити Републишкпј кпмисији пдгпвпр у кпјем ће се изјаснити на све навпде захтева за 

защтиту права и кпмплетну дпкументацију из ппступка јавне набавке, ради пдлушиваоа п 
захтеву за защтиту права. У пвпм слушају нарушилац је дужан да писменп, у рпку пд три дана 
пд дана дпстављаоа захтева Републишкпј кпмисији, пбавести ппднпсипца захтева. 

Укпликп ппднпсилац захтева писменп пбавести нарушипца п ппвлашеоу захтева за защтиту 
права, нарушилац ће закљушкпм пбуставити ппступак защтите права. 

 

 

15. Закључеое угпвпра п јавнпј набавци 
 

Члан 92. 
 

Угпвпр п јавнпј набавци, пднпснп пквирни сппразум закљушује се накпн дпнпщеоа пдлуке п 
дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума и акп у рпку предвиђенпм 
Закпнпм није ппднет захтев за защтиту права или је захтев за защтиту права пдбашен или пдбијен. 

Одгпвпрнп лице мпже и пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права закљушити 
угпвпр п јавнпј набавци: 

 на пснпву пквирнпг сппразума;  
 у слушају примене прегпварашкпг ппступка из шлана 36. став 1. ташка 3) Закпна; 
 у слушају примене система динамишне набавке; 
 у слушају ппступка јавне набавке мале вреднпсти из шлана 39. став 6. Закпна; 
 акп је ппднета самп једна ппнуда, псим у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива 

за ппднпщеое ппнуда. 
Служба за кпнтрплу, пднпснп лице за кпнтрплу прпверава испуоенпст услпва за закљушеое 

угпвпра. 

 

Члан 93. 
 

Пптписан угпвпр се дпставља ппнуђашу кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд псам дана, пд дана 
прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права. 

Акп ппнуђаш, кпјем је дпдељен угпвпр, пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, угпвпр се 
мпже закљушити са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. 

 

Члан 94. 
 

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет 
страници пбавещтеое п закљушенпм угпвпру п јавнпј набавци или пквирнпм сппразуму у рпку пд 
пет дана, пд дана закљушеоа угпвпра, пднпснп пквирнпг сппразума. 
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Накпн закљушенпг угпвпра лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки унпси у апликативни 
спфтвер ппдатак да је ппступак успещнп спрпведен. 

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки накпн закљушенпг угпвпра унпси нпвпг 
дпбављаша у евиденцију п дпбављашима.  

 
VI. ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

 
1. Праћеое извршеоа угпвпра п јавнпј набавци 

 
Члан 95. 

 
Овлащћеоа, пдгпвпрнпст и нашин праћеоа изврщеоа угпвпра регулисани су усвпјеним актима 

и прпцедурама, у зависнпсти пд предмета набавке, и тп: Правилникпм п унутращопј прганизацији 
и систематизацији радних места у Ппкрајинскпм секретаријату за спцијалну пплитику, демпграфију 
и равнпправнпст пплпва, Правилникпм п закљушиваоу и пптписиваоу угпвпра и Правилникпм п 
рашунпвпдству. 

 
Члан 96. 

 
Угпвпр п набавци дпставља се лицу задуженпм за праћеое изврщеоа угпвпра, финансијскпј 

служби, а један примерак пстаје у предмету п ппступку набавке.  

 
Члан 97. 

 
Одгпвпрнп лице пдређује из реда заппслених лице за праћеое изврщеоа кпнкретнпг угпвпра 

п јавнпј набавци у зависнпсти пд врсте предмета набавке и струшнпг пбразпваоа из пбласти кпја је 
предмет набавке, а у складу са актпм п прганизацији и систематизацији ппслпва. 

Када је тп неппхпднп, пдгпвпрнп лице мпже за праћеое изврщеоа угпвпра пдредити и лице 
кпје није заппсленп у Ппкрајинскпм секретаријату за спцијалну пплитику, демпграфију и 
равнпправнпст пплпва. 

 

Члан 98. 
 

Лице кпје је пдгпвпрнп за пријем предмета набавке дпбара приликпм исппруке пд стране 
дпбављаша, прегледа дпбра ради прпвере сапбразнпсти са угпвпреним кплишинама, квалитетпм, 
узпркпм, динамикпм исппруке и слишнп.  

Извещтај п изврщенпј услузи кпја је предмет угпвпра п јавнпј набавци кпнтрплищу и 
пптврђују лица кпја су кприсници услуга.  

Надзпр над извпђеоем радпва кпји су предмет угпвпра п јавнпј набавци врщи заппслени кпга 
пдреди пдгпвпрнп лице или изабрани надзпрни прган, а у зависнпсти пд врсте радпва. 

Накпн изврщене прпвере предмета набавке, лице задуженп за праћеое, пптписује 
птпремницу, извещтај п изврщеоу услуге или радпва или други дпкумент кпјим се пптврђује да је 
уреднп изврщена пбавезе дпбављаша. 

Лица пдгпвпрна за праћеое изврщеоа кпнкретних угпвпра дпстављају  Извещтај п изврщеоу угп-
впра лицу заппсленпм на ппслпвима јавних набавки.  

На пснпву извещтаја из става 5. пвпг шлана, лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки 
сашиоава Извещтај п изврщеоу угпвпра п набавкама и дпставља пдгпвпрнпм лицу, са преппрукама 
за унапређеое система набавки. 

 

Члан 99. 
 

У слушају да дпбављаш не изврщава пбавезе у складу са угпвпрпм лице пдгпвпрнп за праћеое 
кпнкретнпг угпвпра упућује рекламације дпбављашу и предузима друге мере у циљу уреднпг 
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изврщеоа угпвпра и п тпме писаним путем пбавещтава лице заппсленп на ппслпвима јавних 
набавки.  

Кпмуникација са дпбављашем у вези изврщеоа угпвпра пбавља се у складу са закпнпм. 
 Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки, на пснпву извещтаја п предузетим мерама, 

предлаже ппкрајинскпм секретару за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва 
реализацију средстава финансијскпг пбезбеђеоа и/или раскид угпвпра.  

Члан 100. 
 

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки накпн уреднп изврщенпг угпвпра или 
неизврщеоа угпвпра унпси у апликативни спфтвер пптребне ппдатке у Образац А2. 

 

Члан 101. 
 

Правила стављаоа дпбара на распплагаое кприсницима, пријем и пвера рашуна и других 
дпкумената, кап и фпрма и садржина захтева за плаћаое прпписани су Правилникпм п 
рашунпвпдству. 

2. Измене тпкпм трајаоа угпвпра п јавнпј набавци  
 

Члан 102. 
 

Нарушилац мпже накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци без спрпвпђеоа ппступка јавне 
набавке ппвећати пбим предмета набавке, с тим да се вреднпст угпвпра мпже ппвећати 
максималнп дп 5% пд укупне вреднпсти првпбитнп закљушенпг угпвпра, при шему укупна вреднпст 
ппвећаоа угпвпра не мпже да буде већа пд 5.000.000 динара, пднпснп 10.000.000 динара за 
нарушипце из пбласти впдппривреде, енергетике, сапбраћаја и ппщтанских услуга, ппд услпвпм да 
је та мпгућнпст јаснп и прецизнп наведена у кпнкурснпј дпкументацији и угпвпру п јавнпј набавци.  

Лимити из претхпднпг става не пднпсе се на вищкпве радпва укпликп су исти угпвпрени. 
Накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци нарушилац мпже да дпзвпли прпмену цене и 

других битних елемената угпвпра из пбјективних разлпга кпји мпрају бити јаснп и прецизнп 
пдређени у кпнкурснпј дпкументацији, угпвпру п јавнпј набавци, пднпснп предвиђени ппсебним 
прпписима. Прпменпм цене не сматра се усклађиваое цене са унапред јаснп дефинисаним 
параметрима у угпвпру и кпнкурснпј дпкументацији.  

Изменпм угпвпра п јавнпј набавци не мпже се меоати предмет набавке.  
У слушају измене угпвпра нарушилац је дужан да дпнесе пдлуку п измени угпвпра кпја садржи 

ппдатке у складу са Прилпгпм 3Л и да у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа исту пбјави на Ппрталу 
јавних набавки и извещтај дпстави Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији. 

Пп дпнпщеоу пдлуке п измени угпвпра, лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки унпси у 
апликативни спфтвер пдгпварајуће ппдатке п измени угпвпра.  

 
Члан 103. 

 
Накпн измене угпвпр п јавнпј набавци, дпставља се лицима из шлана 96. пвпг правилника. 
 

VII. НАБАВКЕ ЧИЈА ЈЕ ПРПЦЕОЕНА ВРЕДНПСТ НИЖА ПД 500.000 ДИНАРА 

 
Члан 104. 

 
Набавке шија прпцеоена вреднпст није већа пд 500.000,00 динара, а укпликп ни укупна 

прпцеоена вреднпст истпврсних набавки на гпдищоем нивпу није већа пд 500.000,00 динара, 
спрпвпде се пп правилима прпписним пвим Правилникпм. 
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1. Спрпвпђеое набавки чија је прпцеоена вреднпст  
нижа пд 500.000 динара 

 
Члан 105. 

 
Набавку из шлана 104. пвпг правилника спрпвпди лице заппсленп на ппслпвима јавних 

набавки или други заппслени кпга пдгпвпрнп лице пвласти да спрпведе кпнкретну набавку и кпме 
да налпг за спрпвпђеое набавке.  

Заппслени задужен да спрпведе набавку дужан је дa изврщи испитиваое тржищта, спрeши 
пoстojaоe сукoбa интeрeсa, oбeзбeди кoнкурeнциjу и да пбезбеди да угoвoрeнa цeнa нe будe вeћa 
oд упoрeдивe тржищнe цeнe. 

 

Члан 106. 
 

Заппслени задужен да спрпведе набавку мпра да има прецизну спецификацију дпбара, услуга 
или радпва кпји се набављају и да има инфпрмацију п распплпживим средствима за ту набавку.  

Лице из става 1. пвпг шлана истражује тржищте предмета набавке такп щтп првп прави листу 
пптенцијалних ппнуђаша.  

Накпн утврђиваоа листе пптенцијалних ппнуђаша, лице из става 1. пвпг шлана врщи истра-
живаое тржищта такп щтп ппнуђашима дпставља путем електрпнске ппщте, факса или писаним 
путем спецификацију и ппис предмета набавке уз захтев да у пдређенпм рпку дпставе цене и 
пстале услпве набавке: рпк плаћаоа, рпк исппруке, перипд гаранције и слишнп, кпји су пд знашаја за 
екпнпмишнпст набавке.  

Рпк кпји се пставља кпнтактираним ппнуђашима мпра бити примерен предмету набавке и 
мпра бити ппзнат кпнтактираним ппнуђашима.  

Када гпд је тп мпгуће, имајући у виду предмет набавке, лице из става 1. пвпг шлана 
кпнтактира најмаое три пптенцијална ппнуђаша, псим у пправданим слушајевима, када се мпгу 
кпнтактирати и два пптенцијална ппнуђаша. 

Накпн дпбијаоа тражених ппдатака пд кпнтактираних ппнуђаша, лице из става 1. пвпг шлана 
врщи оихпву пцену и бира најппвпљнијег ппнуђаша. 

 

Члан 107. 
 

О спрпведенпм кпрацима у истраживаоу тржищта заппслени је задужен да спрпведе набавку 
сашиоава Записник кпји садржи следеће ппдатке: 

 датум и време пбављаоа свих радои у тпку набавке, 
 списак пптенцијалних ппнуђаша према сазнаоу лица задуженпг за набавку, 
 списак кпнтактираних ппнуђаша, 

 ппдатке дпбијене пд кпнтактираних ппнуђаша, 

 ппдатке п најппвпљнијем ппнуђашу, 

 пптпис лица кпје је спрпвпдилп истраживаое тржищта. 
Записник п истраживаоу тржищта се дпставља пдгпвпрнпм лицу. 
Уз Записник п истраживаоу тржищта, лице из става 1. пвпг шлана дпставља и мпдел наруч-

бенице пднпснп угпвпра п набавци.  

 
Члан 108. 

 
Истраживаое тржищта, у слушају једнпставних предмета набавки, дпступних щирпкпм 

тржищту, мпже се спрпвпдити ппзиваоем пптенцијалних дпбављаша, претраживаоем 
специјализпваних пгласа или интернет страница и слишнп.  

О свакпј пд пвих радои се сашиоава Записник из шлана 107. пвпг правилника и пдгпвпрнпм 
лицу се дпставља мпдел наручбенице пднпснп угпвпра п набавци. 

 
Члан 109. 
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Накпн спрпведене набавке из шлана 104. пвпг правилника лице заппсленп на ппслпвима 

јавних набавки унпси у апликативни спфтвер пдгпварајуће ппдатке у Образац Г. 

 

VIII. ЕВИДЕНТИРАОЕ И ИЗВЕШТАВАОЕ 
 

Члан 110. 
 

Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки прикупља и евидентира ппдатке п ппступцима 
јавних набавки и закљушеним угпвприма п јавним набавкама. 

 
1. Динамика евидентираоа 

 
Члан 111. 

 
Евидентираое ппдатака врщи се кпнтинуиранп унпщеоем пдгпварајућих ппдатака у 

апликативни спфтвер Управе за јавне набавке, а на нашин утврђен прпписима п јавним набавкама и 
пвим правилникпм. 

 
2. Евидентираое ппдатака п ппступцима набавки 

 
Члан 112.  

 
Евидентираое ппдатака п ппступцима набавки пбухвата:  
 евидентираое успещнп спрпведених ппступака јавних набавки и ппступака јавних набавки 

мале вреднпсти, 
 евидентираое ппдатака п пбустављеним ппступцима јавних набавки и ппдатака п пбус-

тављеним ппступцима јавних набавки мале вреднпсти, 
 евидентираое ппднетих захтева за защтиту права и пдлука дпнетих у ппступцима за 

защтиту права, 
 евидентираое ппдатака п пбустављеним ппступцима јавних набавки и јавних набавки 

мале вреднпсти, 
 евидентираое ппдатака п пптпунп или делимишнп ппнищтеним ппступцима јавних набав-

ки и ппступцима јавних набавки мале вреднпсти, 
 евидентираое ппдатака п спрпведеним ппступцима у пбласти пдбране и безбеднпсти 
Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки евидентираое пвих ппдатака врщи пдмах пп 

пкпншаоу свакпг ппјединашнпг ппступка јавне набавке. 
 

 

3. Евидентираое ппдатака п закљученим угпвприма 
 

Члан 113. 
 

Евидентираое ппдатака п закљушеним угпвприма пбухвата: 
 евидентираое ппдатака п закљушеним угпвприма у ппступцима јавних набавки и ппс-

тупцима јавних набавки мале вреднпсти, 
 евидентираое ппдатака п изврщеоу закљушених угпвпра п јавним набавкама, 
 евидентираое ппдатака п изменама угпвпра п јавним набавкама, 
 евидентираое ппдатака п набавкама на кпје се закпн не примеоује, 
 евидентираое ппдатака п трпщкпвима припремаоа ппнуда. 
Лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки евидентираое ппдатака из става 1. пвпг шлана 

врщи пдмах пп закљушеоу, изврщеоу/ неизврщеоу или измени угпвпра п јавнпј набавци.  
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4. Трпмесечни извештаји п спрпведеним ппступцима и закљученим угпвприма п јавним 
набавкама 

 
Члан 114. 

 
Пп истеку трпмесешја, а најкасније дп 10. у месецу кпји следи пп истеку трпмесешја, лице 

заппсленп на ппслпвима јавних набавки врщи прпверу ппдатака унетих у апликативни спфтвер, 
врщи евентуалне кпрекције и фпрмира електрпнски фајл извещтаја кпји путем електрпн ске ппщте 
дпставља Управи за јавне набавке.  

Одщтампани пбрасци кпје пптписује пдгпвпрнп лице шувају се у архиви. 

 

Члан 115. 
 

У слушају да Управа за јавне набавке затражи извещтај са дпдатним ппдацима п 
ппјединашнпм угпвпру или ппступку јавне набавке, лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки 
тражене ппдатке дпставља у рпку пд псам дана, пд дана пријема захтева. 

 

6. Извештај п спрпведеним набавкама у пбласти пдбране и безбеднпсти 
 

Члан 116. 
 

На пснпву евидентираних ппдатака п спрпведеним набавкама у пбласти пдбране и 
безбеднпсти, пп истеку гпдине лице заппсленп на ппслпвима набавки саставља Гпдищои извещтај 
п спрпведеним набавкама у пбласти пдбране и безбеднпсти. Накпн кпнтрпле исправнпсти унетих 
ппдатака пд стране службе за кпнтрплу, пднпснп лица за кпнтрплу, Гпдищои извещтај се дпставља 
Влади и надлежнпм пргану Нарпдне скупщтине најкасније дп 31. марта текуће гпдине. 

 

7. Чуваое дпкументације 
 

Члан 117. 
 

Дoкумeнтaциjа вeзaна зa јавне нaбaвкe шува се у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу oблaст 
дoкумeнтaрнe грaђe и aрхивa, нajмaоe дeсeт гoдинa oд истeкa угoвoрeнoг рoкa зa изврщeоe 
пojeдинaшнoг угoвoрa o jaвнoj нaбaвци, oднoснo пeт гoдинa oд дoнoщeоa oдлукe o oбустaви 
пoступкa. 

 

IX. ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ПТКЛАОАОА ППСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА И ТЕХНИЧКП-
ТЕХНПЛПШКИХ НЕСРЕЋА – УДЕСА  

 
Члан 118. 

Јавне набавке ради птклаоаоа ппследица елементарних неппгпда и технишкп – технплпщких 
несрећа – удеса, кап и набавки ради птклаоаоа ппследица неппгпда и несрећа на кпје се не 
примеоује закпн врще се у складу са шланпм 131а, 131б, 131в, 131г, 131д, 131ђ, 131е. 

 
X. ЗАВРШНА ПДРЕДБА 

Члан 119. 
 

Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли 
Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва. 

 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

Предраг Вулетић 


