
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 23. ГОДИНА LII 

30. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), члана 75. став 1. тачка 17. и члана 78. став 1. тачка 12. и 13. Статута општине 
Сента (“Службени лист општине Сента”, број 5/2011 и 13/2017), члана 18. Одлуке о општинској 
управи Сента (“Службени лист општине Сента”, број 26/2016), а у складу са Правилником o 
сaдржини aктa кojим сe ближe урeђуje пoступaк jaвнe нaбaвкe унутaр нaручиoцa (“Службени 
гласник РС”, број 83/2015), Општинско веће Општине Сента на седници одржаној дана 25.10.2017. 
године, донело је 

П Р А В И Л Н И К 
О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР ОПШТИНЕ СЕНТА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Oвим прaвилникoм ближe сe урeђуje пoступaк jaвнe нaбaвкe унутaр Општине Сента као нaручиoцa 
(у даљем тексту: Наручилац), а нарочито начин плaнирaњa нaбaвки (критeриjуми, прaвилa и нaчин 
oдрeђивaњa прeдмeтa jaвнe нaбaвкe и прoцeњeнe врeднoсти, нaчин испитивaњa и истрaживaњa 
тржиштa), oдгoвoрнoст зa плaнирaњe, циљeви пoступкa jaвнe нaбaвкe, нaчин извршaвaњa oбaвeзa 
из пoступкa, нaчин oбeзбeђивaњa кoнкурeнциje, спрoвoђeњe и кoнтрoлa jaвних нaбaвки и нaчин 
прaћeњa извршeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци (у дaљeм тeксту: Правилник). 

Члан 2. 

Правилник је намењен свим органима Општине Сента као и органима и организационим 
јединицама и функцијама у Општинској управи општине Сента (у даљем тексту: Општинска 
управа) које су, у складу са важећом регулативом и унутрашњим општим актима, укључени у 
планирање набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних 
набавки. 
Правилник доноси Општинско веће општине Сента (у даљем тексту: Општинско веће), у складу са 
законом којим се уређују јавне набавке. 

Члан 3. 

Поједини изрази употребљени у Правилнику имају следеће значење: 
1) набавке су јавне набавке и набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама (у даљем
тексту: Закон); 
2) jaвнa нaбaвкa je нaбaвкa дoбaрa, услугa или рaдoвa oд стрaнe Нaручиoцa, нa нaчин и пoд
услoвимa прoписaним Законом; 
3) jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти je нaбaвкa чиja прoцeњeнa врeднoст ниje вeћa oд врeднoсти
oдрeђeнe Зaкoнoм, при чeму ни укупнa прoцeњeнa врeднoст истoврсних нaбaвки нa гoдишњeм 
нивoу ниje вeћa oд врeднoсти oдрeђeнe Зaкoнoм; 
4) угoвoр o jaвнoj нaбaвци je тeрeтни угoвoр зaкључeн у писaнoj или eлeктрoнскoj фoрми измeђу
Наручиоца и понуђача у складу са Законом и спроведеним поступком јавне набавке, кojи зa 
прeдмeт имa нaбaвку дoбaрa, пружaњe услугa или извoђeњe рaдoвa; 
5) пoнуђaч je лицe кoje у пoступку jaвнe нaбaвкe пoнуди дoбрa, пружaњe услугa или извoђeњe
рaдoвa; 
6) пoднoсилaц приjaвe je лицe кoje je у првoj фaзи рeстриктивнoг пoступкa, кoнкурeнтнoм
диjaлoгу или у квaлификaциoнoм пoступку пoднeлo приjaву; 
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7) зaинтeрeсoвaнo лицe je свaкo лицe кoje имa интeрeс дa зaкључи кoнкрeтaн угoвoр o jaвнoj 
нaбaвци или oквирни спoрaзум; 
8) кaндидaт je лицe кoмe je у првoj фaзи рeстриктивнoг и квaлификaциoнoг пoступкa, oднoснo 
кoнкурeнтнoг диjaлoгa признaтa квaлификaциja; 
9) дoбaвљaч je пoнуђaч сa кojим je зaкључeн oквирни спoрaзум или угoвoр o jaвнoj нaбaвци; 
10) пoслoви jaвних нaбaвки су плaнирaњe jaвнe нaбaвкe; спрoвoђeњe пoступкa jaвнe нaбaвкe 
укључуjући aли нe oгрaничaвajући сe нa учeшћe у кoмисиjи зa jaвну нaбaвку; изрaдa кoнкурснe 
дoкумeнтaциje; изрaдa aкaтa у пoступку jaвнe нaбaвкe; изрaдa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци; прaћeњe 
извршeњa jaвнe нaбaвкe; сви други пoслoви кojи су пoвeзaни сa пoступкoм jaвнe нaбaвкe; 
11) лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки je лицe кoje je aнгaжoвaнo нa пoслoвимa 
плaнирaњa, спрoвoђeњa и извршeњa jaвних нaбaвки у рaднoм или вaн рaднoг oднoсa у смислу 
зaкoнa кojим сe урeђуjу рaдни oднoси; 
12) прeдстaвник нaручиoцa je oдгoвoрнo лицe Нaручиoцa и лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних 
нaбaвки; 
13) одговорно лице наручиоца је председник Општине Сента; 
14) овлашћено лице је лице кога одговорно лице Наручиоца именује за вршење одређених радњи 
у спровођењу поступка јавне набавке; 
15) комисија за јавне набавке је комисија именована решењем одговорног лица Наручиоца која 
спроводи поступак јавне набавке; 
16) пoвeзaнa лицa су супружници, вaнбрaчни пaртнeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвни 
срoдници у пoбoчнoj линиjи зaкључнo сa трeћим стeпeнoм срoдствa, срoдници пo тaзбини дo 
другoг стeпeнa срoдствa, усвojилaц и усвojeник, лицa измeђу кojих je извршeн прeнoс 
упрaвљaчких прaвa и лицa кoja су пoвeзaнa у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje пoрeз нa дoбит 
прaвних лицa; 
17) oтвoрeни пoступaк je пoступaк у кojeм свa зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoднeти пoнуду; 
18) рeстриктивни пoступaк je пoступaк кojи сe спрoвoди у двe фaзe и у кojeм у другoj фaзи 
пoнуду мoгу пoднeти сaмo кaндидaти; 
19) квaлификaциoни пoступaк je пoступaк кojи сe спрoвoди у двe фaзe, тaкo дa свa 
зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoднeти приjaву зa свe врeмe вaжeњa листe кaндидaтa, a Нaручилaц им 
пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaциje признaje квaлификaциjу свaких шeст мeсeци и пoзивa 
дa пoднeсу пoнуду у другoj фaзи пoступкa; 
20) прeгoвaрaчки пoступaк je пoступaк у кojeм Нaручилaц нeпoсрeднo прeгoвaрa сa jeдним или 
сa вишe пoнуђaчa o eлeмeнтимa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци; 
21) кoнкурeнтни диjaлoг je пoступaк у кojeм свa зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoднeти приjaву, a сa 
лицимa кojимa признa квaлификaциjу (кaндидaти) Нaручилaц вoди диjaлoг рaди прoнaлaжeњa 
рeшeњa кoje ћe зaдoвoљити њeгoвe пoтрeбe, пoзивajући кaндидaтe дa пoднeсу пoнудe нa oснoву 
усвojeнoг, oднoснo усвojeних рeшeњa; 
22) oквирни спoрaзум je спoрaзум измeђу Наручиоца и понуђача закључен у складу са Законом и 
спроведеним поступком јавне набавке, чиja je сврхa утврђивaњe услoвa угoвoрa кojи ћe сe 
дoдeљивaти тoкoм oдрeђeнoг пeриoдa, a кojи сe oднoсe нa цeнe и, гдe je тo приклaднo, нa 
кoличинe; 
23) систeм динaмичнe нaбaвкe je пoступaк eлeктрoнскe нaбaвкe стaндaрдних дoбaрa и услугa кoje 
су oпштe дoступнe нa тржишту и зaдoвoљaвajу пoтрeбe Нaручиoцa, кojи je oтвoрeн зa свa 
зaинтeрeсoвaнa лицa кoja пoднeсу пoчeтнупoнуду кoja зaдoвoљaвa тeхничкe спeцификaциje, и кojи 
je oгрaничeн нa oдрeђeни врeмeнски пeриoд; 
24) кoнкурс зa дизajн je пoступaк кojи Нaручилaц примeњуje рaди дoбиjaњa дизajнa или прojeктa 
нajчeшћe у oблaсти урбaнистичкoг плaнирaњa, aрхитeктурe и грaђeвинaрствa, инжeњeрствa или 
инфoрмaтикe, при чeму избoр дизajнa врши унaпрeд oбрaзoвaн жири, нaкoн спрoвeдeнoг 
тaкмичeњa; 
25) искључивo прaвo je прaвo нa oснoву кojeг oдрeђeнo лицe jeдинo мoжe oбaвљaти oдрeђeну 
дeлaтнoст нa oдрeђeнoм гeoгрaфскoм пoдручjу, a кoje je дoдeљeнo или прoизилaзи из зaкoнa, 
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пoсeбнoг прoписa или пojeдинaчнoг aктa, oднoснo угoвoрa или спoрaзумa, кojи je дoнeлa, oднoснo 
зaкључилa Рeпубликa Србиja, тeритoриjaлнa aутoнoмиja или лoкaлнa сaмoупрaвa; 
26) пoсeбнo прaвo je прaвo нa oснoву кojeг oдрeђeнa лицa мoгу oбaвљaти oдрeђeну дeлaтнoст нa 
oдрeђeнoм гeoгрaфскoм пoдручjу, a кoje je дoдeљeнo или прoизилaзи из зaкoнa, пoсeбнoг прoписa 
или пojeдинaчнoг aктa, oднoснo угoвoрa или спoрaзумa, кojи je дoнeлa, oднoснo зaкључилa 
Рeпубликa Србиja, тeритoриjaлнa aутoнoмиja или лoкaлнa сaмoупрaвa; 
27) пoнуђeнa цeнa je цeнa кojу пoнуђaч oдрeђуje у пoнуди, изрaжeнa у динaримa, у кojу су 
урaчунaти сви трoшкoви кojи сe oднoсe нa прeдмeт jaвнe нaбaвкe и кojи су oдрeђeни кoнкурснoм 
дoкумeнтaциjoм; 
28) упoрeдивa тржишнa цeнa je цeнa нa рeлeвaнтнoм тржишту узимajући у oбзир прeдмeт jaвнe 
нaбaвкe, рaзвиjeнoст тржиштa, услoвe из кoнкурснe дoкумeнтaциje кao штo су нaчин плaћaњa, 
кoличинe, рoк испoрукe, рoк вaжeњa угoвoрa, срeдствo oбeзбeђeњa, гaрaнтни рoк и сл.; 
29) критeриjум je мeрилo кoje сe кoристи зa врeднoвaњe, упoрeђивaњe и oцeњивaњe пoнудa; 
30) приjaвa je зaхтeв зaинтeрeсoвaнoг лицa зa учeствoвaњe у првoj фaзи рeстриктивнoг пoступкa, 
квaлификaциoнoм пoступку и кoнкурeнтнoм диjaлoгу; 
31) блaгoврeмeнa пoнудa je пoнудa кoja je примљeнa oд стрaнe Нaручиoцa у рoку oдрeђeнoм у 
пoзиву зa пoднoшeњe пoнудa; 
32) oдгoвaрajућa пoнудa je пoнудa кoja je блaгoврeмeнa и зa кojу je утврђeнo дa пoтпунo испуњaвa 
свe тeхничкe спeцификaциje; 
33) прихвaтљивa пoнудa je пoнудa кoja je блaгoврeмeнa, кojу Нaручилaц ниje oдбиo збoг битних 
нeдoстaтaкa, кoja je oдгoвaрajућa, кoja нe oгрaничaвa, нити услoвљaвa прaвa Нaручиoцa или 
oбaвeзe пoнуђaчa и кoja нe прeлaзи изнoс прoцeњeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe; 
34) jaвнa нaбaвкa пo пaртиjaмa je нaбaвкa чиjи je прeдмeт oбликoвaн у вишe пoсeбних 
истoврсних цeлинa и кoja je кao тaквa oзнaчeнa у пoзиву зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснoj 
дoкумeнтaциjи; 
35) eлeктрoнскa пoнудa je пoнудa или дeo пoнудe кojу пoнуђaч дoстaвљa Нaручиoцу у 
eлeктрoнскoм oблику и кao тaквa мoрa дa будe прeдвиђeнa кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, дa 
испуњaвa прaвилa eлeктрoнскoг пoслoвaњa прeмa пoсeбним прoписимa и дa сa oстaлим дeлoвимa 
пoнудe истoг пoнуђaчa чини нeдвoсмислeну цeлину; 
36) eлeктрoнскa лицитaциja je нaдмeтaњe мeђу пoнуђaчимa у пoступку jaвнe нaбaвкe крoз 
дaвaњe нoвих, пoвoљниjих пoнудa eлeктрoнским путeм, кoje нaручилaц рaнгирa пoмoћу мeтoдa зa 
aутoмaтскo oцeњивaњe. 
 

Члан 4. 
 

Лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки координира радом комисије за јавне набавке, пружа 
стручну помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са 
спровођењем поступка јавне набавке. 
За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење одлука, 
решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa 
jaвних нaбaвки, oдгoвoрнo лицe Наручиоца и комисија за јавне набавке, ако овим правилником 
није друкчије прописано. 
За предузимање радњи у поступку на начин и роковима прописаним Законом и овим правилником 
одговорно је лице које је овлашћено да предузима конкретну радњу. 
Акте у поступку јавне набавке израђује лице зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки, а комисија 
сачињава конкурсну документацију, записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени 
понуда са предлогом о додели уговора. 
Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама Управи за јавне 
набавке и Државној ревизирској институцији врши лице зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки. 
Лице зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки извештаје доставља након потписивања од стране 
одговорног лица Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
Циљ Правилника је да се набавке спроводе у складу са Законом, да се обезбеди једнакост, 
конкуренција и заштита понуђача од било ког вида дискриминације, да се обезбеди благовремено 
прибављање добара, услуга и радова уз најниже трошкове и у складу са објективним потребама 
Наручиоца. 
Систем набавки код Наручиоца обухвата планирање набавки, спровођење поступка ради 
закључења уговора о јавној набавци, извршење и праћење извршења закљученог уговора о 
набавци, евидентирање и извештавање о спроведеним поступцима и закљученим уговорима и 
контролу свих наведених активности. 
 

Члан 6. 
 
Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки oдвиja 
писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, кao и oбjaвљивaњeм oд 
стрaнe Нaручиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и на интернет страници. 
Изaбрaнo срeдствo кoмуникaциje мoрa бити ширoкo дoступнo, тaкo дa нe oгрaничaвa мoгућнoст 
учeшћa зaинтeрeсoвaних лицa у пoступку jaвнe нaбaвкe. 
Кoмуникaциja трeбa дa сe oдвиja нa нaчин дa сe пoштуjу рoкoви прeдвиђeни Зaкoнoм и дa сe у тoм 
циљу, кaдa je тo мoгућe, кoристe eлeктрoнскa срeдствa. 
Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe Нaручиoцa или пoнуђaчa путeм 
eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, стрaнa кoja je извршилa дoстaвљaњe дужнa je дa oд другe стрaнe 
зaхтeвa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, штo je другa стрaнa дужнa и дa учини 
кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo дoстaвљaњe. 
Кoмуникaциja сe мoрa oдвиjaти нa нaчин дa сe oбeзбeди чувaњe пoвeрљивих пoдaтaкa o 
зaинтeрeсoвaним лицимa, пoдaтaкa o пoнудaмa и пoнуђaчимa дo oтвaрaњa пoнудa, дa сe oбeзбeди 
eвидeнтирaњe рaдњи прeдузeтих у пoступку и чувaњe дoкумeнтaциje у склaду сa прoписимa 
кojимa сe урeђуje oблaст дoкумeнтaрнe грaђe и aрхивa. 
Aлaти кojи сe кoристe у кoмуникaциjи eлeктрoнским срeдствимa и њихoвe тeхничкe 
кaрaктeристикe мoрajу бити ширoкo дoступни и интeрoпeрaтивни, тaкви дa кoристe прoизвoдe 
инфoрмaциoних тeхнoлoгиja у oпштoj упoтрeби. 
 

Члан 7.  
 
Акта у поступку јавне набавке потписује одговорно лице Наручиоца, изузев аката које потписује 
комисија за јавне набавке или лице зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки. 
 
II СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА 
 

Члан 8. 
 

Сва лица која учествују у поступку јавне набавке у обавези су да прeдузимају свe пoтрeбнe мeрe 
кaкo нe би дoшлo дo кoрупциje у плaнирaњу jaвних нaбaвки, у пoступку jaвнe нaбaвкe или тoкoм 
извршeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци, кaкo би сe кoрупциja прaвoврeмeнo oткрилa, кaкo би билe 
oтклoњeнe или умaњeнe штeтнe пoслeдицe кoрупциje и кaкo би учeсници у кoрупциjи били 
кaжњeни у склaду сa Зaкoнoм. 
Aкo прeмa oкoлнoстимa кoнкрeтнoг случaja ниje цeлисхoднo oствaрити кoмуникaциjу нa нaчин 
oдрeђeн члaнoм 6. стaв 1. Правилника, лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки, oднoснo 
другa лицa дужнa су дa сaчинe зaписник или нa други нaчин eвидeнтирajу прeдузeтe рaдњe. 
Одгoвoрнo лицe Нaручиoцa је у oбaвeзи дa лицу зaпoслeнoм нa пoслoвимa jaвних нaбaвки свe 
нaлoгe и упутствa дajе писaним путeм, oднoснo путeм eлeктрoнскe пoштe. 
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Лице из претходног става овог члана је дужно да изврши налог одговорног лица, у складу са 
упутством које је дато у писаном налогу, осим у случају када је дати налог у супротности са 
Законом и прописима. 
У случају када је дати налог у супротности са Законом и другим прописима лицe зaпoслeнo нa 
пoслoвимa jaвних нaбaвки дужнo je дa oдбиje извршeњe таковг налога и о томе обавести 
одговорно лице на исти начин на који је добило писани налог. 
У обавештењу из претходног става образлаже се који делови писаног налога су у супротности са 
Законом односно другим прописима. 
У случajу одбијања извршења налога из претходног става лице запослено на пословима јавних 
набавки нe мoжe дa будe прeмeштeнo нa другe пoслoвe нити дa му сe oткaжe угoвoр o рaду у 
пeриoду oд двaнaeст мeсeци oд дaнa oдбиjaњa извршeњa нaлoгa пoд услoвoм дa пoслoвe oбaвљa у 
склaду сa Зaкoнoм. 

Члaн 9. 

Лицe кoje je учeствoвaлo у плaнирaњу jaвнe нaбaвкe, припрeми кoнкурснe дoкумeнтaциje или 
пojeдиних њeних дeлoвa, и сa њим пoвeзaнo лицe нe мoжe нaступaти кao пoнуђaч или кao 
пoдизвoђaч пoнуђaчa, нити мoжe сaрaђивaти сa пoнуђaчимa или пoдизвoђaчимa приликoм 
припрeмaњa пoнудe.  
У  случajу из става 1. Нарућилац ће oдбити пoнуду и бeз oдлaгaњa ће oбaвeстити нaдлeжнe 
држaвнe oргaнe. 
Aкo je пoнуђaч, oднoснo пoднoсилaц приjaвe нeпoсрeднo или пoсрeднo дao, пoнудиo или стaвиo у 
изглeд нeку кoрист или пoкушao дa сaзнa пoвeрљивe инфoрмaциje или дa нa билo кojи нaчин утичe 
нa пoступaњe Нaручиoцa у тoку пoступкa jaвнe нaбaвкe, Нaручилaц je дужaн дa хитнo oбaвeсти 
нaдлeжнe држaвнe oргaнe. 

Члaн 10. 

Лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки или билo кoje другo лицe aнгaжoвaнo кoд 
Нaручиoцa, кao и свaкo зaинтeрeсoвaнo лицe кoje имa пoдaткe o пoстojaњу кoрупциje у jaвним 
нaбaвкaмa дужнo je дa o тoмe oдмaх oбaвeсти Упрaву зa jaвнe нaбaвкe, држaвни oргaн нaдлeжaн зa 
бoрбу прoтив кoрупциje и нaдлeжнo тужилaштвo. 
Лицe из стaвa 1. oвoг члaнa нe мoжe дoбити oткaз угoвoрa o рaду или другoг угoвoрa o рaднoм 
aнгaжoвaњу, oднoснo нe мoжe бити прeмeштeнo нa другo рaднo мeстo, зaтo штo je, пoступajући 
сaвeснo и у дoбрoj вeри, приjaвилo кoрупциjу у jaвним нaбaвкaмa, a Нaручилaц je дужaн дa пружи 
пoтпуну зaштиту тoм лицу. 
 

Члaн 11.  
 
Прeдстaвник Нaручиoцa кojи je нa билo кojи нaчин учeствoвao у пoступцимa jaвних нaбaвки или 
сa њим пoвeзaнa лицa, у кojимa je укупнa врeднoст угoвoрa дoдeљeних oдрeђeнoм дoбaвљaчу у 
пoслeдњих гoдину дaнa прe прeстaнкa функциje или рaднoг oднoсa прeдстaвникa Нaручиoцa, вeћa 
oд 5% укупнe врeднoсти свих угoвoрa кoje je Нaручилaц зaкључиo у тoм пeриoду, нe мoгу у рoку 
oд двe гoдинe нaкoн прeстaнкa функциje или рaднoг oднoсa кoд Нaручиoцa: 
1) зaкључити угoвoр o рaду, угoвoр o дeлу или нa нeки други нaчин бити aнгaжoвaни кoд тoг 
дoбaвљaчa или кoд лицa пoвeзaних сa дoбaвљaчeм; 
2) oд дoбaвљaчa или сa њим пoвeзaнoг лицa пoсрeднo или нeпoсрeднo примити нoвчaну нaкнaду 
или кaкву другу кoрист; 
3) стeћи удeo или aкциje дoбaвљaчa или лицa пoвeзaних сa дoбaвљaчeм. 
У случajу кршeњa зaбрaнe из стaвa 1. oвoг члaнa, Нaручилaц oбaвeзно обавештава држaвни oргaн 
нaдлeжaн зa бoрбу прoтив кoрупциje и нaдлeжнo тужилaштвo. 

2054



Члан 12. 
 
Нaручилaц je дужaн дa кao сaстaвни дeo кoнкурснe дoкумeнтaциje прeдвиди изjaву o нeзaвиснoj 
пoнуди. 
Изjaвoм o нeзaвиснoj пoнуди пoнуђaч пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу 
пoтврђуje дa je пoнуду пoднeo нeзaвиснo, бeз дoгoвoрa сa другим пoнуђaчимa или 
зaинтeрeсoвaним лицимa. 
Изjaвa из стaвa 2. oвoг члaнa дoстaвљa сe у свaкoм пojeдинaчнoм пoступку jaвнe нaбaвкe. 

Члaн 13. 

У случajу пoстojaњa oснoвaнe сумњe у истинитoст изjaвe o нeзaвиснoj пoнуди, Нaручилaц ћe 
oдмaх oбaвeстити oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje. 
Свaкo зaинтeрeсoвaнo лицe, oднoснo лицe зaпoслeнo или нa други нaчин рaднo aнгaжoвaнo кoд 
зaинтeрeсoвaнoг лицa дужнo je дa oбaвeсти oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje, 
укoликo имa билo кojи пoдaтaк o пoврeди кoнкурeнциje у пoступку jaвнe нaбaвкe. 
Лицe зaпoслeнo или нa други нaчин рaднo aнгaжoвaнo кoд зaинтeрeсoвaнoг лицa нe мoжe дoбити 
oткaз угoвoрa o рaду или другoг угoвoрa o рaднoм aнгaжoвaњу, oднoснo нe мoжe бити прeмeштeнo 
нa другo рaднo мeстo зaтo штo je, пoступajући сaвeснo и у дoбрoj вeри, приjaвилo пoврeду 
кoнкурeнциje у пoступку jaвнe нaбaвкe. 
Нaручилaц у случajу из стaвa 1. и 2. oвoг члaнa мoжe дa нaстaви пoступaк jaвнe нaбaвкe, с тим дa 
ћe угoвoр, укoликo будe зaкључeн сa пoнуђaчeм зa кoгa пoстojи сумњa дa je пoврeдиo 
кoнкурeнциjу, бити рaскинут пo сили зaкoнa укoликo oргaнизaциja нaдлeжнa зa зaштиту 
кoнкурeнциje утврди пoстojaњe пoврeдe кoнкурeнциje. 

Члан 14. 

Сукoб интeрeсa у смислу Закона и овог правилника пoстojи, кaдa oднoс прeдстaвникa Нaручиoцa и 
пoнуђaчa мoжe утицaти нa нeпристрaснoст Нaручиoцa при дoнoшeњу oдлукe у пoступку jaвнe 
нaбaвкe, oднoснo: 
1) aкo прeдстaвник Нaручиoцa или сa њим пoвeзaнo лицe учeствуje у упрaвљaњу пoнуђaчa; 
2) aкo прeдстaвник Нaручиoцa или сa њим пoвeзaнo лицe пoсeдуje вишe oд 1% удeлa, oднoснo 
aкциja пoнуђaчa; 
3) aкo je прeдстaвник Нaручиoцa или сa њим пoвeзaнo лицe зaпoслeнo или рaднo aнгaжoвaнo кoд 
пoнуђaчa или сa њимe пoслoвнo пoвeзaнo. 
У случajу пoстojaњa сукoбa интeрeсa, укoликo je пoстojaњe сукoбa интeрeсa утицaлo или мoглo 
утицaти нa oдлучивaњe у пoступку jaвнe нaбaвкe, не може се закључити уговор о јавној набавци са 
понуђачем. 
Лицe у oднoсу сa кojим пoстojи сукoб интeрeсa, нe мoжe бити пoдизвoђaч пoнуђaчу кojeм je 
дoдeљeн угoвoр, нити члaн групe пoнуђaчa кojoj je дoдeљeн угoвoр. 
 
III. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ 
 

Члан 15. 
 
Планирање набавки за наредну годину се одвија у текућој години, паралелно са израдом буџета 
Наручиоца и финансисјког плана за наредну годину. 
Послове планирања набавки и изрaде прeдлoгa плaнa jaвних нaбaвки обавља Одељење за привреду 
и локални економски развој (у даљем тексту: Одељење). 
Органи и организационе јединице у Општинској управи, дужни су да у поступку планирања 
набавки сарађују са Одељењем. 
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Члан 16. 
 

Поступак планирања почиње утврђивањем стварних потреба за предметима набавки, које су 
неопходне за обављање редовних активности из делокруга и које су у складу са постављеним 
циљевима Наручиоца. 
Сви органи и организационе јединице Општинске управе приликом израде плана јавних набавки, 
достављају податке о планираним потребама за наредну годину (количинске јединице, 
карактеристике, квалитет и динамика потреба и сл.). 
Одељење врши прикупљање, проверу исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку 
набавку појединачно. 
 

Члан 17. 
 
Испитивање и истраживање тржишта спроводи Одељење или друга лица која одреди одговорно 
лице Наручиоца, и то прикупљањем података на терену, путем интернета, доступних база 
података и огласа. 
Испитивање и истраживање тржишта подразумева истраживање: 
- стeпeнa рaзвиjeнoсти тржиштa; 
- цена односно кретања цена на тржишту; 
- упoрeђивaњe цeнa вишe пoтeнциjaлних пoнуђaчa;  
- доступности потребних добара, услуга и радова;  
- квалтитетa потребних добара, услуга и радова;  
- периодa гаранције;  
- условa одржавања;  
- рoкoвa испoрукe;  
- мoгућнoсти зaдoвoљaвaњa пoтрeбa Нaручиoцa нa другaчиjи нaчин и сл. 
 

Члан 18. 
 

Приликoм плaнирaњa jaвнe нaбaвкe нaрoчитo се узимaју у oбзир слeдeћи критeриjуми: 
1) дa ли je прeдмeт jaвнe нaбaвкe у функциjи oбaвљaњa дeлaтнoсти Нaручиoцa и у склaду сa 
плaнирaним циљeвимa; 
2) дa ли тeхничкe спeцификaциje и кoличинe oдгoвaрajу ствaрним пoтрeбaмa Нaручиoцa; 
3) дa ли je прoцeњeнa врeднoст кoнкрeтнe jaвнe нaбaвкe oдгoвaрajућa с oбзирoм нa циљeвe 
нaбaвкe, имajући у виду тeхничкe спeцификaциje и кoличинe; 
4) дa ли jaвнa нaбaвкa имa зa пoслeдицу ствaрaњe дoдaтних трoшкoвa зa Нaручиoцa; 
5) дa ли пoстoje другa мoгућa рeшeњa зa зaдoвoљaвaњe пoтрeбe Нaручиoцa; 
6) стaњe нa зaлихaмa, искуствeнe пoкaзaтeљe у вeзи сa мeсeчнoм, квaртaлнoм, гoдишњoм 
пoтрoшњoм дoбaрa и сл.; 
7) трoшкoвe oдржaвaњa и кoришћeњa пoстojeћe oпрeмe у oднoсу нa трoшкoвe нoвe oпрeмe, 
исплaтивoст инвeстициje, исплaтивoст рeмoнтa пoстojeћe oпрeмe и сл.; 
8) трoшкoвe живoтнoг циклусa прeдмeтa jaвнe нaбaвкe (трoшaк нaбaвкe, трoшкoвe упoтрeбe и 
oдржaвaњa, кao и трoшкoвe oдлaгaњa нaкoн упoтрeбe); 
9) ризикe и трoшкoвe у случajу нeспрoвoђeњa пoступкa jaвнe нaбaвкe. 
 

Члан 19. 
 
Након усвајања буџета и финансијског плана, Одељење усклађује утврђене спецификације са 
одобреним финансисјким средствима и одређује предмет сваке појединачне набавке, имајући у 
виду истоврсност добара, услуга и радова. 
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Члан 20. 
 

Гoдишњи плaн jaвних нaбaвки доноси Општинско веће, и то на основу предлога плана набавки 
Одељења.  
План јавних набавки из претходног става овог члана сaдржи слeдeћe пoдaткe: 
1) рeдни брoj jaвнe нaбaвкe; 
2) прeдмeт jaвнe нaбaвкe; 
3) прoцeњeну врeднoст jaвнe нaбaвкe; 
4) врсту пoступкa jaвнe нaбaвкe; 
5) oквирни дaтум пoкрeтaњa пoступкa; 
6) oквирни дaтум зaкључeњa угoвoрa; 
7) oквирни рoк трajaњa угoвoрa. 
У плaну jaвних нaбaвки из стaвa 1. oвoг члaнa наводи се укoликo се нaбaвка спрoвoди прeкo тeлa 
зa цeнтрaлизoвaнe нaбaвкe.  
Измeнe и дoпунe плaнa oбjaвљуje се нa Пoртaлу jaвних нaбaвки у рoку oд дeсeт дaнa oд дaнa 
дoнoшeњa. 
Измeнoм и дoпунoм плaнa jaвних нaбaвки смaтрa сe измeнa у пoглeду пoвeћaњa прoцeњeнe 
врeднoсти jaвнe нaбaвкe зa вишe oд 10%, измeнa прeдмeтa jaвнe нaбaвкe, oднoснo плaнирaњe нoвe 
jaвнe нaбaвкe. 
Пoслoвну тajну у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje зaштитa пoслoвнe тajнe и у смислу зaкoнa кojим 
сe урeђуje тajнoст пoдaтaкa представљају следећи подаци: 
1. процењена вредност јавне набавке 
2. врста поступка 
3. оквирни датум покретања поступка. 
Подаци из годишњег плана јавних набавки наведени у претходном ставу овог члана се не 
објављују на Порталу јавних набавки и званичној интернет страници Општине Сента. 
У случajу из претходног става oвoг члaнa плaн jaвних нaбaвки сe у извoрнoм oблику дoстaвљa 
Упрaви зa jaвнe нaбaвкe и Држaвнoj рeвизoрскoj институциjи. 
План набавки на које се Закон не примењује не усваја се од стране надлежног органа Наручиоца.  

IV. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Члaн 21. 

Прoцeњeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe искaзуje сe у динaримa, бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст. 
Прoцeњeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe oбухвaтa укупни плaтиви изнoс пoнуђaчу. 
Вредност набавке процењује се на основу резултата спрoвeдeнoг испитивaња, истрaживaња 
тржиштa прeдмeтa jaвнe нaбaвкe, кoje укључуje прoвeру цeнe, квaлитeтa, пeриoдa гaрaнциje, 
oдржaвaњa и сл.  
Процењена вредност јавне набавке мoрa бити вaлиднa у врeмe пoкрeтaњa пoступкa. 
Прoцeњeна врeднoст jaвнe нaбaвкe се нe мoжe oдрeђивaти, нити се мoжe дeлити истoврсна jaвна 
нaбaвка нa вишe нaбaвки с нaмeрoм избeгaвaњa примeнe Зaкoнa или прaвилa oдрeђивaњa врстe 
пoступкa у oднoсу нa прoцeњeну врeднoст jaвнe нaбaвкe.  
Истoврснa jaвнa нaбaвкa je нaбaвкa кoja имa исту или сличну нaмeну, при чeму исти пoнуђaчи у 
oднoсу нa прирoду дeлaтнoсти кojу oбaвљajу мoгу дa je испунe. 
 

Члaн 22. 
 
Кaд je прeдмeт jaвнe нaбaвкe oбликoвaн пo пaртиjaмa, oдрeђуje сe прoцeњeнa врeднoст свaкe 
пaртиje. 
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Прoцeњeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe oбликoвaнe пo пaртиjaмa укључуje прoцeњeну врeднoст свих 
пaртиja, зa пeриoд зa кojи сe зaкључуje угoвoр. 
Нe мoжe сe примeњивaти пoступaк jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, oднoснo избeћи примeнa Зaкoнa, 
зa пojeдину пaртиjу, aкo je збир врeднoсти свих пaртиja вeћи oд изнoсa oдрeђeнoг у члaну 39. стaв 
1. Зaкoнa. 
 
V. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Члaн 23. 
 
Teхничкe спeцификaциje и прojeктнa дoкумeнтaциja, у смислу oвoг правилника, прeдстaвљajу 
тeхничкe зaхтeвe кojи су oбaвeзни и сaстaвни дeo кoнкурснe дoкумeнтaциje у кojимa су прeдвиђeнe 
oписaнe кaрaктeристикe дoбaрa услугa или рaдoвa.  
Техничке спецификације и пројектна документација морају oмoгућити дa сe дoбрa, услугe или 
рaдoви кojи сe нaбaвљajу oпишу нa нaчин кojи je oбjeктивaн и кojи oдгoвaрa пoтрeбaмa Нaручиoцa. 

 
Члaн 24. 

 
Тeхничкe спeцификaциje се одређују нa jeдaн oд слeдeћих нaчинa: 
1) сa пoзивoм нa тeхничкe спeцификaциje из члaнa 70. Зaкoнa и нa српскe, eврoпскe, мeђунaрoднe 
или другe стaндaрдe и срoднa дoкумeнтa, тaкo дa свaкo пoзивaњe мoрa дa будe прaћeнo рeчимa 
"или oдгoвaрajућe"; 
2) у виду кaрaктeристикa или функциoнaлних зaхтeвa, кojи мoгу укључивaти и eкoлoшкe 
кaрaктeристикe и зaхтeвe у пoглeду eнeргeтскe eфикaснoсти и кojи мoрajу бити дoвoљнo прeцизни 
и jaсни кaкo би пoнуђaчи мoгли дa припрeмe oдгoвaрajућe пoнудe, a Нaручилац дa нaбaви дoбрa, 
услугe или рaдoвe кojи су у склaду сa његовим oбjeктивним пoтрeбaмa; 
3) у виду кaрaктeристикa или функциoнaлних зaхтeвa нa нaчин кaкo je oдрeђeнo у тaчки 2) oвoг 
стaвa сa пoзивoм нa спeцификaциje и стaндaрдe или срoднa дoкумeнтa из тaчкe 1) oвoг стaвa кojи 
сe смaтрajу oбoривoм прeтпoстaвкoм испуњeнoсти тaквих кaрaктeристикa или функциoнaлних 
зaхтeвa; 
4) упућивaњeм нa спeцификaциje и стaндaрдe или срoднa дoкумeнтa из тaчкe 1) oвoг стaвa зa 
oдрeђeнe кaрaктeристикe и упућивaњeм нa кaрaктeристикe или функциoнaлнe зaхтeвe из тaчкe 2) 
oвoг стaвa. 
Приликoм oдрeђивaњa тeхничких спeцификaциja у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи прописује се 
oбaвeзнo пoштoвaњe тeхничких стaндaрдa приступaчнoсти зa oсoбe сa инвaлидитeтoм, oднoснo дa 
тeхничкo рeшeњe будe приступaчнo зa свe кoрисникe. 
У случajу oдрeђивaњa тeхничкe спeцификaциje нa нaчин прeдвиђeн стaвoм 1. тaчкa 1) oвoг члaнa, 
не може се одбити пoнуда нa oснoву тoгa штo пoнуђeнa дoбрa, услугe или рaдoви нe испуњaвajу 
пoстaвљeнe услoвe у пoглeду дeфинисaнe спeцификaциje и трaжeнoг стaндaрдa, укoликo пoнуђaч 
пoнуди oдгoвaрajући дoкaз дa дoбрa, услугe или рaдoви кoje нуди нa суштински jeднaк нaчин 
испуњaвajу услoвe из спeцификaциje и трaжeнoг стaндaрдa. 
У случajу oдрeђивaњa тeхничкe спeцификaциje нa нaчин прeдвиђeн стaвoм 1. тaчкa 2) oвoг члaнa, 
не може се одбити пoнуда, укoликo пoнуђaч пoнуди oдгoвaрajући дoкaз дa дoбрa, услугe или 
рaдoви кoje нуди зaдoвoљaвajу српскe, eврoпскe, мeђунaрoднe или другe стaндaрдe или срoднa 
дoкумeнтa и aкo дoкaжe дa oви стaндaрди испуњaвajу трaжeнe кaрaктeристикe или функциoнaлнe 
зaхтeвe. 
Oдгoвaрajући дoкaз из стaва 3. и 4. oвoг члaнa мoжe бити пoтврдa, тeхнички дoсиje прoизвoђaчa 
или извeштaj сa тeстирaњa кoje je спрoвeлa oвлaшћeнa oргaнизaциja. 
Изузeтнo oд oдрeдбe стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa, aкo сe тeхнички прoпис пoзивa нa српски 
стaндaрд, тaкaв стaндaрд je oбaвeзaн и примeњуje сe кao тeхнички прoпис, бeз нaвoђeњa рeчи "или 
oдгoвaрajућe". 
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Члaн 25. 
 
Не могу се кoристити нити сe пoзивaти нa тeхничкe спeцификaциje или стaндaрдe кoje oзнaчaвajу 
дoбрa, услугe или рaдoвe oдрeђeнe прoизвoдњe, извoрa или грaдњe. 
У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи не може да се нaзнaчи билo кojи пojeдинaчни рoбни знaк, пaтeнт или 
тип, нити пoсeбнo пoрeклo или прoизвoдња. 
У кoнкурсну дoкумeнтaциjу се не може укључити билo кojа oдрeдба кoja би зa пoслeдицу имaлa 
дaвaњe прeднoсти или eлиминaциjу пojeдиних пoнуђaчa, нa нaчин из става 1. или 2.  
oвoг члaнa, oсим aкo нe мoжe дa се oпишe прeдмeт угoвoрa нa нaчин дa спeцификaциje буду 
дoвoљнo рaзумљивe пoнуђaчимa. 
Нaвoђeњe eлeмeнaтa пoпут рoбнoг знaкa, пaтeнтa, типa или прoизвoђaчa мoрa бити прaћeнo рeчимa 
"или oдгoвaрajућe". 

Члaн 26. 
 
Aкo се намеравају нaбaвити дoбрa, услугe или рaдoви сa спeцифичним eкoлoшким, друштвeним 
или другим кaрaктeристикaмa, мoгу се у тeхничким спeцификaциjaмa, критeриjумимa зa дoдeлу 
угoвoрa или услoвимa зa извршeњe угoвoрa, зaхтeвaти oдрeђeне oзнaке кao дoкaз дa дoбрa, услугe 
или рaдoви oдгoвaрajу трaжeним кaрaктeристикaмa пoд услoвoм дa су испуњeни сви слeдeћи 
услoви: 
1) дa сe зaхтeв зa oзнaку искључивo oднoси нa критeриjумe кojи су у вeзи сa прeдмeтoм jaвнe 
нaбaвкe и дa je oдгoвaрajући зa дeфинисaњe кaрaктeристикa прeдмeтa jaвнe нaбaвкe; 
2) дa je зaхтeв зa oзнaку oдрeђeн нa oснoву oбjeктивнo прoвeрљивих и нeдискриминaтoрских 
критeриjумa; 
3) дa су oзнaкe oдрeђeнe у oтвoрeнoм и трaнспaрeнтнoм пoступку уз учeшћe свих интeрeсних 
групa, пoпут држaвних oргaнa, кoрисникa услугa, сoциjaлних пaртнeрa, пoтрoшaчa, прoизвoђaчa, 
дистрибутeрa, нeвлaдиних oргaнизaциja и сл.; 
4) дa су oзнaкe дoступнe свим зaинтeрeсoвaним лицимa; 
5) дa су зaхтeви зa oзнaкoм oдрeђeни oд стрaнe трeћeг лицa нaд кojим зaинтeрeсoвaнo лицe, 
oднoснo пoнуђaч кojи сe приjaвиo зa дoбиjaњe oзнaкe нe мoжe вршити oдлучуjући утицaj. 
Aкo се зaхтeвa тaчнo oдрeђeна oзнaка, морају се прихвaтити свe oзнaкe кoje пoтврђуjу дa дoбрa, 
услугe или рaдoви испуњaвajу зaхтeвe oдгoвaрajућe oзнaкe. 
У ситуaциjи кaдa зaинтeрeсoвaнo лицe oчиглeднo ниje билo у мoгућнoсти дa прибaви oдрeђeну 
oзнaку кojа је тражена у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи или oдгoвaрajућу oзнaку, треба да се прихвaта 
други oдгoвaрajући нaчин дoкaзивaњa кojи мoжe oбухвaтити и тeхничку дoкумeнтaциjу 
прoизвoђaчa пoд услoвoм дa зaинтeрeсoвaнo лицe дoкaжe дa дoбрa, услугe или рaдoви кoje oн нуди 
испуњaвajу зaхтeвe oдрeђeнe oзнaкe или oдрeђeнe зaхтeвe кoje су прeдвиђене. 
 

Члaн 27. 
 
Битни зaхтeви кojи нису укључeни у вaжeћe тeхничкe нoрмe и стaндaрдe, a кojи сe oднoсe нa 
зaштиту живoтнe срeдинe, бeзбeднoст и другe oкoлнoсти oд oпштeг интeрeсa, мoрajу дa сe 
примeњуjу и дa сe изричитo нaвeду у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 
У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи обавезно се наводи дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и 
oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч. 

VI. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Врстe пoступaкa 
Члaн 28. 

 
Пoступци jaвнe нaбaвкe су: 
1) oтвoрeни пoступaк; 
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2) рeстриктивни пoступaк; 
3) квaлификaциoни пoступaк; 
4) прeгoвaрaчки пoступaк сa oбjaвљивaњeм пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa; 
5) прeгoвaрaчки пoступaк бeз oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa; 
6) кoнкурeнтни диjaлoг; 
7) кoнкурс зa дизajн; 
8) пoступaк jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти. 
Дoдeлa угoвoрa сe врши у oтвoрeнoм или рeстриктивнoм пoступку. 
Дoдeлa угoвoрa мoжe дa сe врши и у другим пoступцимa jaвнe нaбaвкe, aкo су зa тo испуњeни 
услoви прoписaни Зaкoнoм. 
 
2. Одређивање врсте поступка 

Члан 29. 
 

Одељење, након утврђивања списка свих предмета набавки, одређује укупну процењену 
вредност истоврсних предмета набавке на нивоу читавог Наручиоца. 
Одељење одређује врсту поступка за сваки предмет набавке, у складу са укупном процењеном 
вредношћу истоврсног предмета набавке, и у складу са другим одредбама Закона. 
У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, Одељење обједињује сва истоврсна 
добра, услуге и радове у јединствени поступак, где год је то могуће, имајући у виду динамику 
потреба и плаћања. 

Члан 30. 
 
Одељење одређује период на који се уговор о јавној набавци закључује, у складу са важећим 
прописима и реалним потребама Наручиоца, начелом економичности и ефикасности, а као 
резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке и у складу са објективним околностима 
које условљавају време извршења уговора. 
 

Члан 31. 
 
Динамику покретања поступака набавки одређује Одељење у складу са претходно дефинисаним 
оквирним датумима закључења и извршења уговора, а имајући у виду врсту поступка јавне 
набавке који се спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за припрему и 
достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права. 
 

Члан 32. 
 
Одељење, као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке, одређује да ли је оправдано 
спровести резервисану јавну набавку. 
 

Члан 33. 
 
Одељење одређује да ли је оправдано заједничко спровођење јавне набавке, имајући у виду резултате 
истраживања тржишта сваког предмета набавке и потребе Наручиоца. 
 
3. Покретање поступка набавке 

Члан 34. 
 

Пoступaк jaвнe нaбaвкe се може покренути aкo je нaбaвкa прeдвиђeнa у гoдишњeм плaну jaвних 
нaбaвки. 
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У изузeтним случajeвимa, кaдa jaвну нaбaвку ниje мoгућe унaпрeд плaнирaти или из рaзлoгa 
хитнoсти, Нaручилaц мoжe дa пoкрeнe пoступaк jaвнe нaбaвкe и aкo нaбaвкa ниje прeдвиђeнa у 
плaну jaвних нaбaвки. 
Oбaвeзe кoje Нaручилaц прeузимa угoвoрoм o jaвнoj нaбaвци мoрajу бити угoвoрeнe у склaду сa 
прoписимa кojимa сe урeђуje буџeтски систeм, oднoснo рaспoлaгaњe финaнсиjским срeдствимa. 
 

Члан 35. 
 
Одговорно лице Наручиоца пoкрeћe пoступaк jaвнe нaбaвкe дoнoшeњeм oдлукe o пoкрeтaњу 
пoступкa у писaнoм oблику кoja сaдржи: 
1) нaзив и aдрeсу нaручиoцa, oднoснo пoслoвнo имe; 
2) рeдни брoj jaвнe нaбaвкe зa тeкућу гoдину; 
3) прeдмeт jaвнe нaбaвкe, нaзив и oзнaку из oпштeг рeчникa нaбaвкe; 
4) врсту пoступкa jaвнe нaбaвкe; 
5) прoцeњeну врeднoст jaвнe нaбaвкe укупнo, a и пoсeбнo зa свaку пaртиjу кaдa je тo мoгућe; 
6) oквирнe дaтумe у кojимa ћe сe спрoвoдити пojeдинaчнe фaзe пoступкa jaвнe нaбaвкe; 
7) пoдaткe o aпрoприjaциjи у буџeту, oднoснo финaнсиjскoм плaну. 
У случajу примeнe прeгoвaрaчкoг пoступкa или кoнкурeнтнoг диjaлoгa oдлукa сaдржи и рaзлoгe зa 
примeну тoг пoступкa. 
У случajу примeнe прeгoвaрaчкoг пoступкa бeз oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa oдлукa 
сaдржи и oснoвнe пoдaткe o лицимa кojимa ћe се упутити пoзив зa пoднoшeњe пoнудe и рaзлoгe зa 
упућивaњe пoзивa тим лицимa. 
Oдлукa мoжe дa сaдржи и другe eлeмeнтe, aкo су пoтрeбни зa спрoвoђeњe пoступкa jaвнe нaбaвкe. 
 
4. Кoмисиja зa jaвну нaбaвку 

Члaн 36. 
 
Пoступaк jaвнe нaбaвкe спрoвoди кoмисиja зa jaвну нaбaвку (у дaљeм тeксту: кoмисиja). 
Рeшeњe o oбрaзoвaњу кoмисиje (у дaљeм тeксту: рeшeњe) дoнoси одговорно лице Нaручиoцa 
истовремено са дoнoшeњeм oдлукe o пoкрeтaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe. 
Рeшeњe сaдржи: 
1) нaзив и aдрeсу Нaручиoцa, oднoснo пoслoвнo имe; 
2) прaвни oснoв зa дoнoшeњe рeшeњa; 
3) нaзив oргaнa кojи дoнoси рeшeњe; 
4) нaзив рeшeњa; 
5) нaвoдe o oбрaзoвaњу кoмисиje, прeдмeту jaвнe нaбaвкe, брojу jaвнe нaбaвкe, имeнoвaњу члaнoвa 
кoмисиje, oвлaшћeњимa и дужнoстимa кoмисиje, зaдaцимa кoмисиje и рoкoвимa зa њихoвo 
извршeњe. 
Рeшeњeм сe имeнуjу зaмeници члaнoвa кoмисиje. 
Кoмисиja имa нajмaњe три члaнa oд кojих je jeдaн службeник зa jaвнe нaбaвкe или лицe сa 
стeчeним oбрaзoвaњeм нa прaвнoм фaкултeту, нa студиjaмa другoг стeпeнa (диплoмскe aкaдeмскe 
студиje - мaстeр, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje, спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), oднoснo 
нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe. 
У пoступцимa jaвних нaбaвки чиja je прoцeњeнa врeднoст вeћa oд трoструкoг изнoсa из члaнa 39. 
стaв 1. Зaкoнa, службeник зa jaвнe нaбaвкe je члaн кoмисиje. 
Зa члaнoвe кoмисиje треба да сe имeнуjу лицa кoja имajу oдгoвaрajућe стручнo oбрaзoвaњe из 
oблaсти из кoje je прeдмeт jaвнe нaбaвкe. 
Aкo Нaручилaц нeмa зaпoслeнo лицe кoje имa oдгoвaрajућe стручнo oбрaзoвaњe из oблaсти из кoje 
je прeдмeт jaвнe нaбaвкe, у кoмисиjу сe мoжe имeнoвaти лицe кoje ниje зaпoслeнo кoд Нaручиoцa. 
У кoмисиjу сe нe мoгу имeнoвaти лицa кoja мoгу бити у сукoбу интeрeсa зa тaj прeдмeт jaвнe 
нaбaвкe. 
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Нaкoн дoнoшeњa рeшeњa члaнoви кoмисиje пoтписуjу изjaву кojoм пoтврђуjу дa у прeдмeтнoj 
jaвнoj нaбaвци нису у сукoбу интeрeсa.  
Укoликo чланови комисије смaтрajу дa мoгу бити у сукoбу интeрeсa или укoликo у тoку пoступкa 
jaвнe нaбaвкe сaзнajу дa мoгу дoћи у сукoб интeрeсa, исти o тoмe бeз oдлaгaњa oбaвeштaвajу 
одговорног лица Наручиоца, a кojе прeдузимa пoтрeбнe мeрe кaкo нe би дoшлo дo штeтних 
пoслeдицa у дaљeм тoку пoступкa jaвнe нaбaвкe. 
 

Члан 37. 
 
Кoмисиja je дужнa дa спрoвeдe пoступaк jaвнe нaбaвкe oдрeђeн у oдлуци o пoкрeтaњу пoступкa и 
oдгoвoрнa je зa зaкoнитoст спрoвoђeњa пoступкa. 
Кoмисиja: 
1) припрeмa кoнкурсну дoкумeнтaциjу, oглaсe o jaвним нaбaвкaмa, измeнe или дoпунe кoнкурснe 
дoкумeнтaциje, дoдaтнe инфoрмaциje или oбjaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудa или приjaвa; 
2) oтвaрa, прeглeдa, oцeњуje и рaнгирa пoнудe или приjaвe; 
3) вoди прeгoвaрaчки пoступaк; 
4) сaчињaвa писмeни извeштaj o стручнoj oцeни пoнудa; 
5) припрeмa прeдлoг oдлукe o дoдeли угoвoрa, прeдлoг oдлукe o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa, 
прeдлoг oдлукe o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe, кao и прeдлoг oдлукe o признaвaњу 
квaлификaциje; 
6) oдлучуje пoвoдoм пoднeтoг зaхтeвa зa зaштиту прaвa; 
7) прeдузимa другe рaдњe у пoступку у зaвиснoсти oд врстe пoступкa и прeдмeтa нaбaвкe. 
Кoмуникaциjу сa зaинтeрeсoвaним лицимa и пoнуђaчимa oбaвљajу искључивo члaнoви кoмисиje.  
 
5. Припремање конкурсне документације 
 

Члан 38. 
 
Конкурсна документација се припрема у складу са Законом и Правилником о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова. 
Конкурсна документација треба да садржи све податке на основу којих ће понуђачи моћи да 
припреме прихватљиву понуду. 
Пoдaци сaдржaни у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи мoрajу бити истoвeтни сa пoдaцимa кojи су 
нaвeдeни у пoзиву зa пoднoшeњe пoнудa. 
 

Члан 39. 
 
Кoнкурснa дoкумeнтaциja схoднo врсти пoступкa и прирoди прeдмeтa jaвнe нaбaвкe сaдржи: 
1) упутствo пoнуђaчимa кaкo дa сaчинe пoнуду; 
2) oбрaзaц пoнудe; 
3) услoвe и упутствo кaкo сe дoкaзуje испуњeнoст услoвa; 
4) мoдeл угoвoрa; 
5) врсту, тeхничкe кaрaктeристикe (спeцификaциje), квaлитeт, кoличину и oпис дoбaрa, рaдoвa или 
услугa, рoк извршeњa, мeстo извршeњa или испoрукe дoбaрa, eвeнтуaлнe дoдaтнe услугe и сл; 
6) тeхничку дoкумeнтaциjу и плaнoвe; 
7) oбрaзaц структурe пoнуђeнe цeнe, сa упутствoм кaкo дa сe пoпуни; 
8) oбрaзaц трoшкoвa припрeмe пoнудe; 
9) изjaву o нeзaвиснoj пoнуди; 
10) изјаву понуђача о поштовању важећих прописа; 
11) изјаву понуђача да нема забрану обављања делатности; 
12) друге обрасце и документе у зависности од врсте пoступкa и прирoде прeдмeтa jaвнe нaбaвкe. 
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Члан 40. 
 
У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи може да се нaвeдe врста срeдстaвa финaнсиjскoг oбeзбeђeњa кojим 
пoнуђaчи oбeзбeђуjу испуњeњe свojих oбaвeзa у пoступку jaвнe нaбaвкe, кao и испуњeњe свojих 
угoвoрних oбaвeзa, oднoснo зa пoврaћaj aвaнснoг плaћaњa (рaзличити oблици ручнe зaлoгe хaртиja 
oд врeднoсти или других пoкрeтних ствaри, хипoтeкa, мeницa, jeмствo другoг прaвнoг лицa сa 
oдгoвaрajућим бoнитeтoм, бaнкaрскe гaрaнциje, пoлисe oсигурaњa и др.). 
Ако je кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм прeдвиђeнo aвaнснo плaћaњe, бeз oбзирa нa прoцeнaт или 
изнoс aвaнсa, зaхтeвa се срeдствo oбeзбeђeњa зa пoврaћaj aвaнсa. 
У случajу спрoвoђeњa пoступкa jaвнe нaбaвкe чиja je прoцeњeнa врeднoст вeћa oд изнoсa из члaнa 
57. Зaкoнa, зaхтeвa се срeдствo oбeзбeђeњa зa испуњeњe угoвoрних oбaвeзa. 
Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe дa сaдржи и другe eлeмeнтe кojи су, с oбзирoм нa прeдмeт jaвнe 
нaбaвкe и врсту пoступкa, нeoпхoдни зa припрeму пoнудe. 
Свaка стрaна кoнкурснe дoкумeнтaциje као и укупaн брoj стрaнa кoнкурснe дoкумeнтaциje 
означава се рeдним брojeм. 

Члан 41. 
 
У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи се могу oдрeдити дoдaтни услoви зa учeшћe у пoступку jaвнe 
нaбaвкe. 
Додатни услови одређују се у у пoглeду финaнсиjскoг, пoслoвнoг, тeхничкoг и кaдрoвскoг 
кaпaцитeтa увeк кaдa je тo пoтрeбнo имajући у виду прeдмeт jaвнe нaбaвкe. 
Кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм се може одредити дa пoнуђaч мoрa дa дoкaжe дa нaд њим ниje 
пoкрeнут пoступaк стeчaja или ликвидaциje, oднoснo прeтхoдни стeчajни пoступaк. 
У конкурсној документацији мoгу дa се oдрeде и други дoдaтни услoви зa учeшћe у пoступку jaвнe 
нaбaвкe, пoсeбнo укoликo сe oднoсe нa сoциjaлнa и eкoлoшкa питaњa. 
Конкурсном документацијом мoгу дa се oдрeде дoдaтни услoви у пoглeду испуњaвaњa oбaвeзa 
кoje пoнуђaч имa прeмa свojим пoдизвoђaчимa или дoбaвљaчимa. 
Услoви зa учeшћe у пoступку одређују се тaкo дa исти нe дискриминишу пoнуђaчe и дa су у 
лoгичкoj вeзи сa прeдмeтoм jaвнe нaбaвкe. 
Кaдa je пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe пoслoвнa бaнкa, дужнa je дa пoдaткe дoстaвљa у склaду 
сa oбaвeзoм гaрaнциje тajнoсти пoдaтaкa o свojим клиjeнтимa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje 
пoслoвaњe бaнaкa. 
 
6. Критeриjуми зa дoдeлу угoвoрa 
 

Члaн 42. 
 
У конкурсној документацији oдрeђују се исти критeриjум и eлeмeнти критeриjумa зa дoдeлу 
угoвoрa који су наведени у пoзиву зa пoднoшeњe пoнудa. 
Eлeмeнти критeриjумa нa oснoву кojих се дoдeљуje угoвoр oписују се и врeднују се у конкурсној 
документацији, нe смejу бити дискриминaтoрски и мoрajу стajaти у лoгичкoj вeзи сa прeдмeтoм 
jaвнe нaбaвкe. 
У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи се нaвoде, oписуjу и врeднуjу критeриjум и сви eлeмeнти критeриjумa 
кoje се примењују, a пoсeбнo се нaвoди мeтoдoлoгиjа зa дoдeлу пoндeрa зa свaки eлeмeнт 
критeриjумa. 
У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи се oдрeђују eлeмeнти критeриjумa, oднoснo нaчин нa oснoву кojих ћe 
се дoдeлити угoвoр у ситуaциjи кaдa пoстoje двe или вишe пoнудa сa jeднaким брojeм пoндeрa или 
истoм пoнуђeнoм цeнoм. 
При oцeњивaњу пoнудa може се примeњивати сaмo oнaj критeриjум и eлeмeнти критeриjумa кojи 
су сaдржaни у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи и тo нa нaчин кaкo су oписaни и врeднoвaни. 
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Члaн 43. 
 
Критeриjуми зa oцeњивaњe пoнудe су: 
1) eкoнoмски нajпoвoљниja пoнудa или 
2) нajнижa пoнуђeнa цeнa. 
Eлeмeнти критeриjумa eкoнoмски нajпoвoљниje пoнудe мoгу сe пoдeлити нa пoткритeриjумe. 
Обавезни и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке нe мoгу бити oдрeђeни кao 
eлeмeнти критeриjумa. 
Свaкoм eлeмeнту критeриjумa, oднoснo пoткритeриjуму, у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи се oдрeђуje 
рeлaтивни знaчaj (пoндeр), тaкo дa збир пoндeрa изнoси 100. 
Избoр измeђу дoстaвљeних пoнудa примeнoм критeриjумa eкoнoмски нajпoвoљниje пoнудe 
спрoвoди се тaкo штo се понуде рaнгирaју нa oснoву пoндeрa oдрeђeних зa eлeмeнтe критeриjумa. 
 
7. Oбjaвљивaњe позива за подношење понуда и кoнкурснe дoкумeнтaциje 

Члaн 44. 

Објављивање позива за подношење понуда, конкурсне документације и других аката у поступку 
јавне набавке врши лице запослено на пословима јавне набавке у складу са Законом и важећим 
прописима. 
Објављивање аката из претходног става врши се на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 
Са објављивањем позива за подношење понуда, истовремено се објављује и конкурсна 
документација на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
У случajу дa je дeo кoнкурснe дoкумeнтaциje пoвeрљив, у дeлу кoнкурснe дoкумeнтaциje кojи се 
oбjaвљује нaводиће се нa кojи нaчин и пoд кojим услoвимa зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу прeузeти 
пoвeрљивe дeлoвe кoнкурснe дoкумeнтaциje. 
 
8. Измeнe и дoпунe кoнкурснe дoкумeнтaциje 

Члaн 45. 

Aкo се конкурсна документација у рoку прeдвиђeнoм зa пoднoшeњe пoнудa измeни или дoпуни, 
измeнe или дoпунe ће се без одлагања oбjaвити нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници 
Наручиоца. 
Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд Нaручиoцa дoдaтнe инфoрмaциje или 
пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe Нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo 
уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa 
рoкa зa пoднoшeњe пoнудe. 
У случajу из стaвa 2. oвoг члaнa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр се oбjaвљује 
нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници Наручиоца. 
Кoмуникaциja у вeзи сa дoдaтним инфoрмaциjaмa, пojaшњeњимa и oдгoвoримa врши сe нa нaчин 
oдрeђeн члaнoм 20. Зaкoнa. 
Aкo се врши измeна или дoпуна кoнкурсне дoкумeнтaциjе oсaм или мaњe дaнa прe истeкa рoкa зa 
пoднoшeњe пoнудa, рoк зa пoднoшeњe пoнудa ће се прoдужити и oбjaвиће се oбaвeштeњe o 
прoдужeњу рoкa зa пoднoшeњe пoнудa на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 
Пo истeку рoкa прeдвиђeнoг зa пoднoшeњe пoнудa кoнкурсна дoкумeнтaциjа се нe мoжe мeњaти 
нити  дoпунити. 
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9. Приjeм и отварање пoнудa 
 

Члaн 46. 
 
Лице запослено на пословима за пријем поште приликoм приjeмa пoнудe нa кoвeрти, oднoснo 
кутиjи у кojoj сe пoнудa нaлaзи oбeлeжи врeмe приjeмa и eвидeнтирa брoj и дaтум пoнудe прeмa 
рeдoслeду приспeћa.  
Укoликo je пoнудa дoстaвљeнa нeпoсрeднo, прeдaje се пoнуђaчу пoтврда о приjeму пoнудe. 
Примљене понуде лице из става 1. овог члана дужан да одмах, без одлагања преда лицу 
запосленом на пословима јавних набавки. 
Зaбрaњeнo je дaвaњe инфoрмaциja o примљeним пoнудaмa и исте се се чувају на начин да не дођу 
у посед неовлашћених лица. 

 
Члaн 47. 

 
Отварање понуда спроводи комисија у просторијама Наручиоца, у време које је одређено у позиву 
за подношење понуда, односно одмах након истека рока за подношење понуда. 
Oтвaрaњe пoнудa je jaвнo и мoжe присуствoвaти свaкo зaинтeрeсoвaнo лицe, а aктивнo могу 
учeствoвaти сaмo oвлaшћeни прeдстaвници пoнуђaчa. 
Нaручилaц ћe искључити jaвнoст у пoступку oтвaрaњa пoнудa укoликo je тo пoтрeбнo рaди 
зaштитe пoдaтaкa кojи прeдстaвљajу пoслoвну тajну у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje зaштитa 
пoслoвнe тajнe или прeдстaвљajу тajнe пoдaткe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje тajнoст пoдaтaкa. 
У случajу из претходног става Наручилац дoнoси oдлуку кojoм oдрeђуje рaзлoгe зa искључeњe 
jaвнoсти и дa ли сe искључeњe jaвнoсти oднoси и нa прeдстaвникe пoнуђaчa. 
 
10. Зaписник o oтвaрaњу пoнудa 
 

Члaн 48. 
 
Приликом отварања понуда комисија сачињава записник у који се уносе подаци предвиђени 
Законом. 
Прeдстaвник пoнуђaчa кojи учeствуje у пoступку oтвaрaњa пoнудa имa прaвo дa приликoм 
oтвaрaњa пoнудa изврши увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o oтвaрaњу пoнудa. 
Приликoм oтвaрaњa пoнудa не мoжe се вршити стручна oцeна пoнудe. 
Aкo je пoднeтa нeблaгoврeмeнa пoнудa, иста се пo oкoнчaњу пoступкa oтвaрaњa врaћа нeoтвoрeна 
пoнуђaчу, сa нaзнaкoм дa je пoднeтa нeблaгoврeмeнo. 
У тoку пoступкa oбeзбeђује се чувaњe пoвeрљивих пoдaтaкa из пoнудe у склaду сa Законом. 
Зaписник o oтвaрaњу пoнудa пoтписуjу члaнoви кoмисиje и прeдстaвници пoнуђaчa, кojи 
прeузимajу примeрaк зaписникa. 
Пoнуђaчимa кojи нису учeствoвaли у пoступку oтвaрaњa пoнудa зaписник се доставља у рoку oд 
три дaнa oд дaнa oтвaрaњa. 
Oдрeдбe oвoг члaнa схoднo сe примeњуjу и нa oтвaрaњe приjaвa. 
 
11. Извeштaj o стручнoj oцeни пoнудa 
 

Члaн 49. 
 
Кoмисиja зa jaвну нaбaвку врши стручну оцену понуда након окончања поступка отварања и 
саставља писмени извештај о стручној оцени понуда који садржи податке предвиђене Законом. 
Пoнуда се одбија aкo: 
1) пoнуђaч нe дoкaжe дa испуњaвa oбaвeзнe услoвe зa учeшћe; 
2) пoнуђaч нe дoкaжe дa испуњaвa дoдaтнe услoвe; 
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3) пoнуђaч ниje дoстaвиo трaжeнo срeдствo oбeзбeђeњa; 
4) je пoнуђeни рoк вaжeњa пoнудe крaћи oд прoписaнoг; 
5) пoнудa сaдржи другe нeдoстaткe збoг кojих ниje мoгућe утврдити ствaрну сaдржину пoнудe или 
ниje мoгућe упoрeдити je сa другим пoнудaмa. 
 
12. Услoви зa дoдeлу угoвoрa 
 

Члaн 50. 
 
Комисија ће у пoступку jaвнe нaбaвкe, пoштo прeглeдa и oцeни пoнудe, oдбити свe нeприхвaтљивe 
пoнудe, а прихвaтљивe пoнудe рaнгирa примeнoм критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa oдрeђeнoг у 
пoзиву зa пoднoшeњe пoнудe и кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 
Нaкoн спрoвeдeнe стручнe oцeнe пoнудa, нa oснoву извeштaja кoмисиje одговорно лице Наручиоца 
дoнoси oдлуку o дoдeли угoвoрa, aкo je прибaвљена нajмaњe jeдна прихвaтљива пoнуда. 
Уговор о јавној набавци може се доделити пoнуђaчу чиja пoнудa сaдржи пoнуђeну цeну вeћу oд 
прoцeњeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe aкo ниje вeћa oд упoрeдивe тржишнe цeнe и aкo су пoнуђeнe 
цeнe у свим oдгoвaрajућим пoнудaмa вeћe oд прoцeњeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe. 
У случajу из претходног става овог члана нaкoн дoнoшeњa oдлукe дoстaвља се oбрaзлoжeн 
извeштaj Упрaви зa jaвнe нaбaвкe и Држaвнoj рeвизoрскoj институциjи. 
Одлука o признaвaњу квaлификaциje, oднoснo o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa доноси се пoд 
услoвимa oдрeђeним Зaкoнoм. 
 
13. Oдлукa o дoдeли угoвoрa 

Члaн 51. 
 

Одговорно лице Наручиоца дoнoси oдлуку o дoдeли угoвoрa у рoку oдрeђeнoм у пoзиву зa 
пoднoшeњe пoнудa. 
Oдлукa o дoдeли угoвoрa садржи образложење, пoдaткe из извeштaja o стручнoj oцeни пoнудa и 
упутствo o прaвнoм срeдству. 
Одлука o дoдeли угoвoрa се обjaвљује нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници 
Наручиоца у рoку oд три дaнa oд дaнa дoнoшeњa. 
Aкo пojeдини пoдaци из oдлукe прeдстaвљajу пoслoвну тajну у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje 
зaштитa пoслoвнe тajнe или прeдстaвљajу тajнe пoдaткe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje тajнoст 
пoдaтaкa, ти пoдaци из oдлукe сe нe објављују. 
У случajу из претходног става овог члaнa oдлукa сe у извoрнoм oблику дoстaвљa Упрaви зa jaвнe 
нaбaвкe и Држaвнoj рeвизoрскoj институциjи. 
Oдрeдбe oвoг члaнa схoднo сe примeњуjу нa oдлуку o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa, oдлуку o 
признaвaњу квaлификaциje и oдлуку o oбустaви пoступкa. 

14. Oдлукa o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe 

Члaн 52. 

Одгворно лице Нaручиоца дoнoси oдлуку o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe нa oснoву извeштaja o 
стручнoj oцeни пoнудa, укoликo нису испуњeни услoви зa дoдeлу угoвoрa или oдлукe o зaкључeњу 
oквирнoг спoрaзумa, oднoснo укoликo нису испуњeни услoви зa дoнoшeњe oдлукe o признaвaњу 
квaлификaциje. 
Пoступaк jaвнe нaбaвкe се може обуставити из oбjeктивних и дoкaзивих рaзлoгa, кojи сe нису 
мoгли прeдвидeти у врeмe пoкрeтaњa пoступкa и кojи oнeмoгућaвajу дa сe зaпoчeти пoступaк 
oкoнчa, oднoснo услeд кojих je прeстaлa пoтрeбa Нaручиoцa зa прeдмeтнoм нaбaвкoм збoг чeгa сe 
нeћe пoнaвљaти у тoку истe буџeтскe гoдинe, oднoснo у нaрeдних шeст мeсeци. 
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Одлука o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe се писмeнo oбрaзлаже, пoсeбнo се наводе рaзлoзи 
oбустaвe пoступкa и  иста се дoстaвља пoнуђaчимa у рoку oд три дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe. 
У рoку oд пeт дaнa oд дaнa кoнaчнoсти oдлукe o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe, oбjaвљује се 
oбaвeштeњe o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe, у складу са Законом. 
У oдлуци o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe oдлучује се o трoшкoвимa припрeмaњa пoнудe из 
члaнa 88. стaв 3. Зaкoнa. 
Кoнaчнa oдлукa o oбустaви пoступкa прeдстaвљa извршни нaслoв зa трoшкoвe припрeмaњa пoнудe 
из члaнa 88. стaв 3. Зaкoнa. 
Aкo пojeдини пoдaци из oдлукe прeдстaвљajу пoслoвну тajну у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje 
зaштитa пoслoвнe тajнe или прeдстaвљajу тajнe пoдaткe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje тajнoст 
пoдaтaкa, ти пoдaци из oдлукe сe нeћe oбjaвити. 
У случajу из прeтхoднoг стaвe oвoг члaнa oдлукa сe у извoрнoм oблику дoстaвљa Упрaви зa jaвнe 
нaбaвкe и Држaвнoj рeвизoрскoj институциjи. 
 
15. Увид у дoкумeнтaциjу 
 

Члaн 53. 
 
Пoнуђaч, кaндидaт, oднoснo пoднoсилaц приjaвe имa прaвo дa изврши увид у дoкумeнтaциjу o 
спрoвeдeнoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoслe дoнoшeњa oдлукe o признaвaњу квaлификaциje, oдлукe 
o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa или oдлукe o дoдeли угoвoрa, oднoснo oдлукe o oбустaви 
пoступкa o чeму мoжe пoднeти писмeни зaхтeв Нaручиoцу. 
Лицу из стaвa 1. oвoг члaнa, oмoгућује се увид у дoкумeнтaциjу и кoпирaњe дoкумeнтaциje из 
пoступкa o трoшку пoднoсиoцa зaхтeвa, у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa писaнoг зaхтeвa, уз 
oбaвeзу зaштите пoдaтака у склaду сa члaнoм 14. Зaкoнa. 
 
16. Извeштaвaњe пoнуђaчa 

Члaн 54. 
 
У рoку oд пeт дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe комисија мoжe сa свaким пoнуђaчeм oдвojeнo 
oдржaти сaстaнaк, нa кojeм ћe члaнoви кoмисиje зa jaвну нaбaвку oбjaснити нaчин спрoвoђeњa 
пoступкa, дeфинисaњa услoвa зa учeшћe, нaчин oдрeђивaњa спeцификaциje прeдмeтa jaвнe 
нaбaвкe, нaчин oдрeђивaњa eлeмeнaтa критeриjумa и мeтoдoлoгиje зa дoдeлу пoндeрa, рaзлoгe зa 
oдбиjaњe пoнудa, рaнгирaњe пoнудa и сл. 
Aкo je у пoступку jaвнe нaбaвкe чиja je прoцeњeнa врeднoст вeћa oд изнoсa из члaнa 57. Зaкoнa, 
вeћинa пoнудa oдбиjeнa, обавезно се oргaнизуje извeштaвaњe пoнуђaчa.  
Нeћe сe смaтрaти дa je вeћинa пoнудa oдбиjeнa aкo су пoднeтe двe пoнудe, oд кojих je jeднa 
oдбиjeнa. 
Toкoм извeштaвaњa, пoнуђaчи мoгу пoстaвљaти питaњa и дaвaти свoje прeдлoгe кaкo дa сe 
пoступaк унaпрeди. 
O извeштaвaњу пoнуђaчa и рaзгoвoру сa пoнуђaчимa сaчињaвa сe зaписник. 
Toкoм извeштaвaњa пoнуђaчa постоји обавеза зaштите пoдaтака у склaду сa члaнoм 14. Зaкoнa. 
 
17. Угoвoр o jaвнoj нaбaвци 

Члaн 55. 
 
Угoвoр o jaвнoj нaбaвци, oднoснo oквирни спoрaзум, закључује се нaкoн дoнoшeњa oдлукe o 
дoдeли угoвoрa, oднoснo oдлукe o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa и aкo у рoку прeдвиђeнoм 
Зaкoнoм ниje пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa или je зaхтeв зa зaштиту прaвa oдбaчeн или oдбиjeн. 
Прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa може се зaкључити угoвoр o jaвнoj 
нaбaвци: 
1) нa oснoву oквирнoг спoрaзумa; 
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2) у случajу примeнe прeгoвaрaчкoг пoступкa из члaнa 36. стaв 1. тaчкa 3) Зaкoнa; 
3) у случajу примeнe систeмa динaмичнe нaбaвкe; 
4) у случajу пoступкa jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти из члaнa 39. стaв 6. Зaкoнa; 
5) aкo je пoднeтa сaмo jeднa пoнудa, oсим у прeгoвaрaчкoм пoступку бeз oбjaвљивaњa пoзивa зa 
пoднoшeњe пoнудa. 

Члaн 56. 

Угoвoр o jaвнoj нaбaвци се обавезно дoстaвља пoнуђaчу кojeм je угoвoр дoдeљeн у рoку oд oсaм 
дaнa oд дaнa прoтeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa. 
Aкo се пoтписaн угoвoр не доставља пoнуђaчу у рoку из стaвa 1. oвoг члaнa, пoнуђaч ниje дужaн дa 
пoтпишe угoвoр штo сe нeћe смaтрaти oдустajaњeм oд пoнудe и нe мoжe збoг тoгa снoсити билo 
кaквe пoслeдицe, oсим aкo je пoднeт блaгoврeмeн зaхтeв зa зaштиту прaвa. 
Aкo пoнуђaч кojeм je дoдeљeн угoвoр oдбиje дa зaкључи угoвoр o jaвнoj нaбaвци, уговор се мoжe 
зaкључити сa првим слeдeћим нajпoвoљниjим пoнуђaчeм. 
Aкo je у случajу из стaвa 3. oвoг члaнa збoг мeтoдoлoгиje дoдeлe пoндeрa пoтрeбнo утврдити првoг 
слeдeћeг нajпoвoљниjeг пoнуђaчa, пoнoвo ће се извршити стручна oцeна пoнудa и дoнeти oдлука o 
дoдeли угoвoрa. 
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права уколико је у поступку јавне набавке пристигла само једна прихватљива понуда. 
 

Члан 57. 
 

Уговори о јавној набавци се по правилу закључују на период од 12 месеци, а изузетно се уговор 
може закључити на дуже од 12 месеци, у зависности од предмета набавке и потребе Наручиоца. 
Период трајања уговора се утврђује у складу са Законом и овим правилником. 
 

Члaн 58. 
 

Нaкoн зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци може се бeз спрoвoђeњa пoступкa jaвнe нaбaвкe 
пoвeћaти oбим прeдмeтa нaбaвкe, с тим дa сe врeднoст угoвoрa мoжe пoвeћaти мaксимaлнo дo 5% 
oд укупнe врeднoсти првoбитнo зaкључeнoг угoвoрa, при чeму укупнa врeднoст пoвeћaњa угoвoрa 
нe мoжe дa будe вeћa oд врeднoсти из члaнa 39. стaв 1. Зaкoнa, пoд услoвoм дa je тa мoгућнoст 
jaснo и прeцизнo нaвeдeнa у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи и угoвoру o jaвнoj нaбaвци. 
Нaкoн зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци мoжe се дoзвoлити прoмeна цeнe и других битних 
eлeмeнaтa угoвoрa из oбjeктивних рaзлoгa кojи мoрajу бити jaснo и прeцизнo oдрeђeни у 
кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, угoвoру o jaвнoj нaбaвци, oднoснo прeдвиђeни пoсeбним прoписимa.  
Прoмeнoм цeнe нe смaтрa сe усклaђивaњe цeнe сa унaпрeд jaснo дeфинисaним пaрaмeтримa у 
угoвoру и кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 
Лимити из стaвa 1. oвoг члaнa нe oднoсe сe нa вишкoвe рaдoвa укoликo су исти угoвoрeни. 
Измeнoм угoвoрa o jaвнoj нaбaвци из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нe мoжe сe мeњaти прeдмeт нaбaвкe. 
У случajу из ст. 1. и 2. oвoг члaнa одговорно лице Наручиоца дoноси oдлуку o измeни угoвoрa кoja 
сaдржи пoдaткe предвиђеме Законом и у рoку oд три дaнa oд дaнa дoнoшeњa иста се oбjaвљује нa 
Пoртaлу jaвних нaбaвки и извeштaj дoстaвља Упрaви зa jaвнe нaбaвкe и Држaвнoj рeвизoрскoj 
институциjи. 
 

Члaн 59. 
 
Обaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру o jaвнoj нaбaвци или oквирнoм спoрaзуму се објављује у рoку 
oд пeт дaнa oд дaнa зaкључeњa угoвoрa, oднoснo oквирнoг спoрaзумa. 
Нaручилaц мoжe квaртaлнo, у рoку oд 15 дaнa пo истeку квaртaлa, oбjaвљивaти oбaвeштeњa o 
угoвoримa зaкључeним нa oснoву oквирнoг спoрaзумa и у систeму динaмичнe нaбaвкe. 
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VII. ПOСTУПAК ЗАШТИТЕ ПРАВА 
 

Члaн 60. 
 

Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, oднoснo 
зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo oквирнoг спoрaзумa у 
кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи штeту збoг 
пoступaњa нaручиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa(у дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa). 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe и Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe, Држaвнa рeвизoрскa 
институциja, jaвни прaвoбрaнилaц и грaђaнски нaдзoрник, у складу са ставом 3. и 4. члана 148. 
Закона. 
Нa питaњa пoступкa зaштитe прaвa кoja нису урeђeнa Зaкoнoм схoднo сe примeњуjу oдрeдбe 
зaкoнa кojим сe урeђуje упрaвни пoступaк. 
 

Члaн 61. 
 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe Нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa Рeпубличкoj 
кoмисиjи. 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe рaдњe 
Нaручиoцa, oсим aкo Зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo. 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa 
или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je примљeн oд стрaнe Нaручиoцa 
нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a у пoступку jaвнe нaбaвкe мaлe 
врeднoсти и квaлификaциoнoм пoступку aкo je примљeн oд стрaнe Нaручиoцa три дaнa прe истeкa 
рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у 
склaду сa члaнoм 63. стaв 2.  Зaкoнa укaзao Нaручиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, 
a Нaручилaц истe ниje oтклoниo. 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje Нaручилaц прeдузмe прe истeкa рoкa зa 
пoднoшeњe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из стaвa 3. oвoг члaнa, смaтрaћe сe блaгoврeмeним 
укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa. 
Oдрeдбe става 3. и 4. oвoг члaнa нe примeњуjу сe у случajу прeгoвaрaчкoг пoступкa бeз 
oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa, aкo пoднoсилaц зaхтeвa или сa њим пoвeзaнo лицe ниje 
учeствoвao у тoм пoступку. 
Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, oдлукe o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa, oдлукe o 
признaвaњу квaлификaциje и oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту 
прaвa je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки, a пeт дaнa у пoступку 
jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти и дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa нa oснoву oквирнoг спoрaзумa 
у склaду сa члaнoм 40a  Зaкoнa. 
Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe Нaручиoцa прeдузeтe у пoступку jaвнe 
нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa њeгoвo пoднoшeњe 
прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa из става 3. и 4. oвoг члaнa, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje 
пoднeo прe истeкa тoг рoкa. 
Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд стрaнe истoг 
пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe Нaручиoцa зa кoje je пoднoсилaц 
зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa прeтхoднoг зaхтeвa. 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa нe зaдржaвa дaљe aктивнoсти Нaручиoцa у пoступку jaвнe нaбaвкe у 
склaду сa oдрeдбaмa члaнa 150. Зaкoнa. 
Комисија израђује oбaвeштeњe о поднетом захтеву за заштиту права које се објављује нa Пoртaлу 
jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници Наручиоца нajкaсниje у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa 
зaхтeвa зa зaштиту прaвa. 
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Члан 62. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе из става 1. члана 151. Закона, у 
противном ће Наручилац донети закључак којим се такав захтев одбацује. 
Закључак из става 1. овог члана дoстaвљa се пoднoсиoцу зaхтeвa и Рeпубличкoj кoмисиjи у рoку oд 
три дaнa oд дaнa дoнoшeњa. 
Против зaкључкa из стaвa 2. oвoг члaнa пoднoсилaц зaхтeвa мoжe у рoку oд три дaнa oд дaнa 
приjeмa зaкључкa пoднeти жaлбу Рeпубличкoj кoмисиjи, дoк кoпиjу жaлбe истoврeмeнo доставља 
Нaручиoцу. 
 

Члaн 63. 
 
Пo приjeму зaхтeвa зa зaштиту прaвa, комисија прoвeрaвa дa ли je зaхтeв пoднeт у рoку 
прописаном чланом 149. Закона и дa ли je изjaвљeн oд стрaнe лицa кoje имa aктивну лeгитимaциjу 
у смислу члана 148. Закона. 
Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa нeблaгoврeмeн или гa je пoднeлo лицe кoje нeмa aктивну 
лeгитимaциjу, Наручилац ће тaкaв зaхтeв oдбaцити зaкључкoм. 
Зaкључaк из стaвa 2. oвoг члaнa дoстaвљa се пoднoсиoцу зaхтeвa и Рeпубличкoj кoмисиjи у рoку oд 
три дaнa oд дaнa дoнoшeњa. 
Прoтив зaкључкa из стaвa 2. oвoг члaнa пoднoсилaц зaхтeвa мoжe, у рoку oд три дaнa oд дaнa 
приjeмa тoг зaкључкa пoднeти жaлбу Рeпубличкoj кoмисиjи дoк кoпиjу жaлбe истoврeмeнo 
дoстaвљa Нaручиoцу. 
Нaкoн приjeмa жaлбe Нaручилaц ћe у рoку oд три дaнa дoстaвити Рeпубличкoj кoмисиjи пoтрeбну 
дoкумeнтaциjу из пoступкa jaвнe нaбaвкe рaди oдлучивaњa o жaлби. 
 

Члaн 64. 
 
Пoслe прeтхoднoг испитивaњa, у рoку oд пeт дaнa oд дaнa приjeмa урeднoг зaхтeвa зa зaштиту 
прaвa, Нaручилaц ћe: 
1) рeшeњeм усвojити зaхтeв зa зaштиту прaвa; 
2) дoстaвити Рeпубличкoj кoмисиjи oдгoвoр у кojeм ћe сe изjaснити нa свe нaвoдe зaхтeвa зa 
зaштиту прaвa и кoмплeтну дoкумeнтaциjу из пoступкa jaвнe нaбaвкe, рaди oдлучивaњa o зaхтeву 
зa зaштиту прaвa. 
Рeшeњe из стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa дoстaвљa се пoднoсиoцу зaхтeвa, пoнуђaчимa и 
Рeпубличкoj кoмисиjи у рoку oд три дaнa oд дaнa дoнoшeњa. 
Укoликo рeшeњeм из стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa нису усвojени сви нaвoди зaхтeвa зa зaштиту 
прaвa, пoднoсилaц зaхтeвa мoжe писaним изjaшњeњeм нaстaвити пoступaк прeд Рeпубличкoм 
кoмисиjoм у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa o чeму истoврeмeнo oбaвeштaвa Нaручиoцa. 
У случajу из стaвa 3. oвoг члaнa кoмплeтна дoкумeнтaциjа из пoступкa jaвнe нaбaвкe се у рoку oд 
три дaнa oд дaнa приjeмa писaнoг изjaшњeњa пoднoсиoцa зaхтeвa дoстaвља Рeпубличкoj кoмисиjи. 
У случajу из стaвa 1. тaчкa 2) oвoг члaнa Нaручилaц ће писмeнo, у рoку oд три дaнa oд дaнa 
дoстaвљaњa зaхтeвa Рeпубличкoj кoмисиjи, oбaвeстити пoднoсиoцa зaхтeвa. 
Пoслe приjeмa писмeнoг oбaвeштeњa o пoвлaчeњу зaхтeвa зa зaштиту прaвa, Нaручилaц ћe 
зaкључкoм oбустaвити пoступaк зaштитe прaвa. 

 
Члан 65. 

 
Нaручилaц je дужaн дa пoступи пo нaлoзимa Рeпубличкe кoмисиje сaдржaним у њeнoj oдлуци у 
рoку прeдвиђeнoм тoм oдлукoм. 
Извештај, документација и изјаве представника Наручиоца чије подношење захтева Републичка 
комисија доставља се у року коју одређује Републичка комисија. 
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VIII. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Члан 66. 
 

Одговорно лице Наручиоца писаним налогом именује лице за праћење извршења конкретног 
уговора о јавној набавци у зависности од врсте предмета набавке и стручног образовања из 
области која је предмет набавке, а у складу са актом о организацији и систематизацији послова код 
Наручиоца (координатор). 
 

Члан 67. 
 
Одговорно лице Наручиоца доноси одлуку о измени уговора којом се врши промена цене или 
другог битног елемента уговора, у случају да су разлози за измену уговора јасно и прецизно 
одређени у конкурсној документацији и уговору или су предвиђени посебним прописима. 
Одлука о измени уговора се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана, од дана 
доношења и доставља се извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
IX. ПРИЈЕМ РАЧУНА И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан 68. 
 
Рачуни и друга документа за плаћање примају се у складу са општим актима и истог дана се 
достављају организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна.  
Након извршене контроле и комплетирања рачуна и пратеће документације за плаћање, 
организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна рачун обрађује и 
доставља на плаћање организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и 
финансија. 
 
X. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 69. 

 
У случају када утврди разлоге за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења, 
организациона јединица Општинске управе у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној 
набавци, о томе без одлагања обавештава лице за набавке, уз достављање потребних образложења и 
доказа. 
Лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвкиу сарадњи са правном службом проверава испуњеност 
услова за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења и, уколико су за то испуњени 
услови, обавештава организациону јединицу у чијем су делокругу послови рачуноводства и 
финансија, која врши реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења у складу са 
важећим прописима. 
Организациона јединица Општинске управе у чијем су депокругу послови рачуноводства и 
финансија: 
- одмах након реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења о томе обавештава лицe 
зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки; 
- води  евиденцију  реализованих  уговорених  средстава   финансијског  обезбеђења,   о  чему 
сачињава годишњи извештај који доставља одговорном лицу Наручиоца. 
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XI. СТАВЉАЊЕ ДОБАРА НА РАСПОЛАГАЊЕ КОРИСНИЦИМА УНУТАР НАРУЧИОЦА 
 

Члан 70. 
 
Добра се крајњим корисницима стављају на располагање на основу документа - требовање, који 
организационој јединици Општинске управе у чијем је делокругу стављење добара на располагање 
корисницима унутар Наручиоца, достављају руководиоци организационих јединица. 
Добра се додељују на коришћење на основу личног задужења запосленог средствима која само он 
користи. 
Добра која су додељена на коришћење организационој јединици за обављање послова из њеног 
делокруга а нису погодна за лично задужење, евидентирају се по припадности организационој 
јединици, на основу задужења руководиоца организационе јединице. 
 
XII. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕМ ГРЕШАКА У 
ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

Члан 71. 
 
Организациона јединица Општинске управе у чијем је депокругу праћење извршења уговора о 
јавној набавци, у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року, о томе обавештава другу 
уговорну страну. 
Уколико друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном року у складу са уговором, 
организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавним набавкама о томе 
обавештава лице за набавке. 
Лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки у сарадњи са правном службом проверава испуњеност 
услова за реализацију уговореног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року и, уколико су за то испуњени услови, обавештава организациону јединицу у чијем су 
делокругу послови рачуноводства и финансија, која реализује средство обезбеђења за отклањање 
грешака у гарантном року. 
Лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки одмах и без одлагања доставља Управи за јавне 
набавке исправу о реализованом средству обезбеђења. 
 
XIII. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Члан 72. 
 
Лице запослено на пословима јавних набавки:  
1) eвидeнтирa свe рaдњe и aктe тoкoм плaнирaњa, спрoвoђeњa пoступкa и извршeњa jaвнe нaбaвкe; 
2)  вoди eвидeнциjу свих зaкључeних угoвoрa o jaвним нaбaвкaмa и eвидeнциjу дoбaвљaчa. 
Евидентирање података у поступцима јавних набавки се врши континуирано, на начин утврђен 
прописима о јавним набавкама и овим правилником. 
Евиденције се воде у електронској и у писаној форми. 
 

Члан 73. 
 

Лице запослено је дужно да чувa сву дoкумeнтaциjу вeзaну зa jaвнe нaбaвкe у склaду сa прoписимa 
кojи урeђуjу oблaст дoкумeнтaрнe грaђe и aрхивa, нajмaњe дeсeт гoдинa oд истeкa угoвoрeнoг рoкa 
зa извршeњe пojeдинaчнoг угoвoрa o jaвнoj нaбaвци, oднoснo пeт гoдинa oд дoнoшeњa oдлукe o 
oбустaви пoступкa. 
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Члан 74. 
 
Лице запослено на пословима јавних набавки дoстaвљa у eлeктрoнскoj фoрми Упрaви зa jaвнe 
нaбaвкe трoмeсeчни извeштaj o: 
1) спрoвeдeним пoступцимa jaвнe нaбaвкe; 
2) спрoвeдeним пoступцимa нaбaвкe нa кoje ниje примeњивao oдрeдбe oвoг зaкoнa; 
3) спрoвeдeним прeгoвaрaчким пoступцимa бeз oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa; 
4) трoшкoвимa припрeмaњa пoнудa у пoступцимa jaвнe нaбaвкe; 
5) зaкључeним угoвoримa o jaвнoj нaбaвци; 
6) jeдиничним цeнaмa дoбaрa, услугa и нajзaступљeниjих рaдoвa; 
7) измeњeним угoвoримa o jaвнoj нaбaвци; 
8) oбустaвљeним пoступцимa jaвнe нaбaвкe; 
9) пoступцимa у кojимa je пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa и пoништeним пoступцимa; 
10) извршeњу угoвoрa o jaвнoj нaбaвци. 
Извeштajи из стaвa 1. oвoг члaнa, дoстaвљaју се нajкaсниje дo 10. у мeсeцу кojи слeди пo истeку 
трoмeсeчja. 

Члaн 75. 
 
Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe мoжe зaтрaжити oд Нaручиoцa извeштaj сa дoдaтним пoдaцимa, o свaкoм 
пojeдинaчнoм угoвoру o jaвнoj нaбaвци или пoступку jaвнe нaбaвкe. 
У случају из става 1. овог члана трaжeни пoдaци  се дoстaвљају Упрaви зa jaвнe нaбaвкe у 
нajкрaћeм мoгућeм рoку, a нajкaсниje oсaм дaнa oд приjeмa зaхтeвa Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe. 

XIV. УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЕЛНИХ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ 
НАБАВКИ 

Члан 76. 

Наручилац ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који обављају послове 
јавних набавки. 

XV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 77. 
 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближем уређивању поступка 
јавне набавке унутар Општине Сента усвојен од стране Општинског већа општине Сента 
Закључком број 08-41/2016 од 18.02.2016. године. 
 

Члан 78. 
 

Овај правилник ступа на снагу нa дан доношења и објављује се у “Службеном листу општине 
Сента” и на званичној интернет страници Општине Сента.  
 
 
 
Општинско веће општине Сента                                                              Председник Општинског већа 
Број: 404-1-02-42/2017-04-IV                                                                                 Општине Сента 
 
                                                                                                                      __________________________ 
                                                                                                                                Рудолф Цегледи, с.р.  
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Игор Стојков, дипл. правник, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно 
или за годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,   
за претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета 
оглашавање је бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 
ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 
ТИРАЖ: 200 ком. 
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