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На пснпву шлана 22. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), шлана 16. и 24. Ппкрајинске 
скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014 и 
54/2014 ) а у складу са Правилникпм п садржини акта кпјим се ближе 
уређује ппступак јавне набавке унутар нарушипца („Службени гласник РС”, 
брпј 83/15) ппкрајински секретар за међурегипналну сарадоу и лпкалну 
сампуправу, дпнпси 

 

  

ПРАВИЛНИК 

п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке у Ппкрајинскпм 
секретаријату за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу  

 

 

I. Предмет уређиваоа 

Члан 1. 

Пвим правилникпм ближе се уређује прпцедура планираоа 

набавки, циљеви ппступка јавне набавке, спрпвпђеое ппступака јавних 

набавки и изврщеое угпвпра унутар Ппкрајинскпг секретаријата за 

међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу. 

Правилникпм се уређују ушесници, пдгпвпрнпсти, нашин пбављаоа 

ппслпва јавних набавки у складу са  закпнпм кпјим се уређују јавне 

набавке (у даљем тексту: Закпн), а нарпшитп се уређује нашин планираоа 

набавки (критеријуми, правила и нашин пдређиваоа предмета јавне 

набавке и прпцеоене вреднпсти, нашин испитиваоа и истраживаоа 

тржищта), пдгпвпрнпст за планираое, циљеви ппступка јавне набавке, 

кпмуникација у ппслпвима јавних набавки, нашин изврщаваоа пбавеза из 

ппступка, нашин пбезбеђиваоа кпнкуренције, спрпвпђеое и кпнтрпла 

јавних набавки, нашин праћеоа изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, 

усаврщаваое заппслених кпји пбављају ппслпве јавних набавки и нашин 

спрешаваоа кпрупције у јавним набавкама.  

Правилникпм се уређују и набавке дпбара или услуга или уступаое 

извпђеоа радпва, на кпје се не примеоују прпписи кпјима се уређују јавне 

набaвке.  

На питаоа кпја нису ппсебнп уређена пвим правилникпм схпднп се 

примеоују пдгпварајуће пдредбе Закпна и прпписа дпнетих на пснпву 

Закпна. 
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II. Пснпвне пдредбе 

Примена 

Члан 2. 

 Пвај правилник је намеоен свим прганизаципним јединицама – 

Сектприма у Ппкрајинскпм секретаријату за међурегипналну сарадоу и 

лпкалну сампуправу (у даљем тексту: Секретаријат) кпје су у складу са 

важећпм регулативпм и унутращоим ппщтим актима, укљушени у 

планираое набавки, спрпвпђеое ппступака јавних набавки и праћеое 

изврщеоа  угпвпра п јавнпј набавци.   

 
Оснпвни ппјмпви 

Члан 3. 

Јавнпм набавкпм сматра се прибављаое дпбара или услуга или 

уступаое извпђеоа радпва, у складу са прпписима кпјима се уређују јавне 

набавке и пвим правилникпм. 

Набавка кпја је изузета пд примене Закпна је набавка предмета 

набавке, кпји је такпђе пптребан за пбављаое делатнпсти Ппкрајинскпг 

секретаријата за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, а на кпју 

се не примеоују пдредбе Закпна. 

Ппслпви јавних набавки су планираое јавне набавке; спрпвпђеое 

ппступка јавне набавке укљушујући али не пгранишавајући се на ушещће у 

кпмисији за јавну набавку; израда кпнкурсне дпкументације; израда аката 

у ппступку јавне набавке; израда угпвпра п јавнпј набавци; праћеое 

изврщеоа јавне набавке; сви други ппслпви кпји су ппвезани са ппступкпм 

јавне набавке. 

План набавки је гпдищои план набавки нарушипца, кпји садржи 

следеће ппдатке: 

1) редни брпј јавне набавке; 

2) предмет јавне набавке; 

3) прпцеоену вреднпст јавне набавке; 

4) врсту ппступка јавне набавке; 

5) пквирни датум ппкретаоа ппступка; 

6) пквирни датум закљушеоа угпвпра, 

7) пквирни рпк трајаоа угпвпра.     
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Ппнуђаш је лице кпје у ппступку јавне набавке ппнуди дпбра, пружаое 

услуга или извпђеое радпва. 

Угпвпр п јавнпј набавци је теретни угпвпр закљушен у писанпј или 

електрпнскпј фпрми између једнпг или вище ппнуђаша и једнпг или вище 

нарушипца  у складу са спрпведеним ппступкпм јавне набавке, кпји за 

предмет има набавку дпбара, пружаое услуга или извпђеое радпва.  

Угпвпр п јавнпј набавци (у даљем тексту: угпвпр) се закљушује накпн 

спрпведенпг птвпренпг и рестриктивнпг ппступка, а мпже да се закљуши и 

накпн спрпведенпг квалификаципнпг ппступка, прегпварашкпг ппступка са 

пбјављиваоем ппзива за ппднпщеое ппнуда, прегпварашкпг ппступка без 

пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, кпнкурентнпг дијалпга, 

кпнкурса за нацрте и ппступка јавне набавке мале вреднпсти, акп су за тп 

испуоени Закпнпм прпписани услпви. Ппступак јавне набавке спрпвпди се 

у складу с нашелима Закпна.  

 

Циљеви правилника  

Члан 4. 

Циљ правилника је да се набавке спрпвпде у складу са Закпнпм, да 

се пбезбеди једнакпст, кпнкуренција и защтита ппнуђаша пд билп кпг вида 

дискриминације, да се пбезбеди благпвременп прибављаое дпбара, 

услуга и радпва уз најниже трпщкпве и у складу са пбјективним пптребама 

Ппкрајинскпг секретаријата за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст 

пплпва. 

Ппщти циљеви пвпг правилника су: 

1) јаснп и прецизнп уређиваое и усклађиваое пбављаоа свих 

ппслпва јавних набавки, а нарпшитп планираоа, спрпвпђеоа ппступка и 

праћеоа изврщеоа угпвпра п јавним набавкама; 

2) утврђиваое пбавезе писане кпмуникације у ппступку јавне набавке 

и у вези са пбављаоем ппслпва јавних набавки; 

3) евидентираое свих радои и аката тпкпм планираоа, спрпвпђеоа 

ппступка и изврщеоа угпвпра п јавним набавкама; 

4) уређиваое пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти у свим фазама јавних 

набавки; 

5) кпнтрпла планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа јавних 

набавки; 
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6) дефинисаое услпва и нашина прпфесипнализације и усаврщаваоа 

заппслених кпји пбављају ппслпве јавних набавки, са циљем правилнпг, 

ефикаснпг и екпнпмишнпг пбављаоа ппслпва из пбласти јавних набавки;  

7) дефинисаое ппщтих мера за спрешаваое кпрупције у јавним 

набавкама.  

III. Начин планираоа набавки 

Члан 5. 

Правилникoм се уређују ппступак, рпкпви израде и дпнпщеоа плана 

набавки и измена плана набавки, изврщеое плана набавки, надзпр над 

изврщеоем, извещтаваое, пвлащћеоа и пдгпвпрнпст прганизаципних 

јединица, пднпснп лица кпја ушествују у планираоу, кап и друга питаоа пд 

знашаја за ппступак планираоа.  

 

Овлащћеоа у планираоу набавки и пдгпвпрнпст за планираое 

Члан 6. 

Ппступак планираоа набавки спрпвпди Пдељеое за ппщте  ппслпве 

(у даљем тексту: нпсилац планираоа), кпга шини  Тим за планираое 

набавки у шијем саставу су лица кпја пбављају ппслпве јавних набавки и 

ппслпве припреме, планираоа и израде финансијских планпва. Радпм 

тима кппрдинира нашелник пдељеоа за правне и материјалнп-

финансијске ппслпве. 

Сва лица кпја ушествују у прпцесу планираоа набавки или дају 

ппдатке на пснпву кпјих се ппредељује предмет набавке пдгпвпрна су за 

сваку радоу приликпм планираоа. 

Члан 7. 

Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну 

сампуправу, кап Нарушилац је у пбавези да дпнесе гпдищои план јавних 

набавки.  

План набавки садржи пбавезне елементе пдређене Закпнпм и 

ппдзакпнским актпм и мпра бити усаглащен са  Ппкрајинскпм 

скупщтинскпм пдлукпм п бучету АП Впјвпдине и Финансијским планпм 

Ппкрајинскпг секретаријата за међурегипналну сарадоу и лпкалну 

сампуправу.    
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Ппступак планираоа, припреме и дпнпщеоа плана набавки се 

планирају такп да прате припрему и дпнпщеое Ппкрајинске скупщтинске 

пдлуке п бучету АП Впјвпдине и Финансијскпг плана Ппкрајинскпг 

секретаријата за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу. 

 

Критеријуми за планираое јавне набавке  

Члан 8. 

Критеријуми кпји се примеоују за планираое јавне набавке су:  

1) да ли је предмет јавне набавке у функцији пбављаоа делатнпсти и 

у складу са планираним циљевима кпји су дефинисани у релевантним 

дпкументима (прпписи, стандарди, гпдищои прпграми ппслпваоа, 

усвпјене стратегије и акципни планпви...) 

2) да ли технишке спецификације и кплишине   пдгпварају стварним 

пптребама нарушипца; 

3) да ли је прпцеоена вреднпст кпнкретне јавне набавке пдгпварајућа 

с пбзирпм на циљеве набавке, а имајући у виду технишке спецификације, 

неппхпдне кплишине и стаое на тржищту (цена и пстали услпви набавке); 

4) да ли јавна набавка има за ппследицу ствараое дпдатних 

трпщкпва, кплика је висина и каква је прирпда тих трпщкпва  и да ли је кап 

таква исплатива;     

5) да ли ппстпје друга мпгућа рещеоа за задпвпљаваое исте пптребе 

и кпје су преднпсти и недпстаци тих рещеоа  у пднпсу на ппстпјеће;  

6) стаое на залихама, пднпснп праћеое и анализа ппказатеља у вези 

са пптрпщопм дпбара (дневнп, месешнп, кварталнп, гпдищое и сл);  

7) трпщкпви живптнпг циклуса предмета јавне набавке (трпщак 

набавке, трпщкпви упптребе и пдржаваоа, кап и трпщкпви пдлагаоа 

накпн упптребе);    

        8) ризици и трпщкпви у слушају неспрпвпђеоа ппступка набавке, кап и 

трпщкпви алтернативних рещеоа.  

 

Нашин исказиваоа пптреба, прпвера исказаних пптреба и утврђиваое 

стварних пптреба предмета набавке  

 

Члан 9. 
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Нпсилац планираоа кпји је задужен за кппрдинацију ппступка 

планираоа, пре ппшетка ппступка пријављиваоа пптреба за предметима 

набавки, дпставља псталим ушесницима – рукпвпдипцима прганизаципних 

јединица инструкције за планираое.  

 

Члан 10.  

Инструкције  садрже  исказиваое пптреба за предметима набавки, 

кап и критеријуме и мерила кпји су пд знашаја за пдређиваое редпследа 

припритета набавки, пцену пправданпсти исказаних пптреба и прпцену 

вреднпсти набавке.   

Инструкције за планираое се дају у писанпј фпрми са дефинисаним 

пбразцима и табелама за прикупљаое и дпстављаое тражених ппдатака 

кпји су нпсипцу планираоа неппхпдни. 

 

Члан 11. 

Прганизаципне јединице, кап предлагаши набавке, ппступак 

планираоа ппшиоу пценпм сврсихпднпсти и утврђиваоем стварних 

пптреба за предметима набавки, кпје су неппхпдне за пбављаое редпвних 

активнпсти из делпкруга секретаријата и кпје су у складу са ппстављеним 

циљевима.  

Стварне пптребе за дпбрима, услугама и радпвима кпје треба 

набавити прганизаципне јединице пдређују у складу са критеријумима за 

планираое набавки. 

Пптребе за сваки предмет се исказују пп врсти, кплишини, квалитету, 

перипдима реализације набавке и другим елементима пд знашаја за 

планираое набавке и са пбразлпжеоем разлпга и пправданпсти 

ппјединашне набавке. 

Члан 12. 

Прпверу да ли су исказане пптребе у складу са финансијским планпм 

секретаријата  врщи нпсилац планираоа.  

Накпн изврщене прпвере, нпсилац планираоа пбавещтава 

рукпвпдипце прганизаципних јединица п свим упшеним неслагаоима 

пптреба са финансијским планпм секретаријата.    
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Члан 13.  

Накпн пријема пбавещтеоа из шлана 12. Правилника, прганизаципне 

јединице врще неппхпдне исправке, п шему пбавещтавају нпсипца 

планираоа.    

 

Правила и нашин пдређиваоа предмета набавке и  

технишких спецификација предмета набавке  

Члан 14. 

Предмет јавне набавке су дпбра, услуге или радпви кпји су пдређени 

у складу са Закпнпм и Ппщтим решникпм набавки.  

Предмет јавне набавке  се ппредељује  у зависнпсти пд врсте, 

намене и свпјства и пбликује у складу са: нашелима Закпна, пдредбама 

Закпна кпје уређују предмет набавке и прпцеоену вреднпст предмета 

набавке и Ппщтим решникпм набавке. 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. 

Предмет набавке се ппредељује такп да се уситоаваоем  предмета 

набавке не избегне примена ппјединих пдредби Закпна и не избегне 

ппступак јавне набавке прпписан Закпнпм. 

У ппступку планираоа нпсилац планираоа, у сарадои са 

прганизаципним јединицама - предлагашима набавке, ппредељује 

ппсебне истпврсне целине (партије) предмета набавке. 

Технишким спецификацијама се предмет набавке пдређује у складу 

са Закпнпм и критеријумима за планираое  набавки, такп да се предмет 

набавке ппище на једнпставан, јасан, пбјективан, разумљив и лпгишнп 

структуиран нашин. (Мпдел за израду технишких спецификација је саставни 

деп Правилника). 

Технишке спецификације пдређује прганизаципна јединица - 

предлагаш набавке, пдгпвпран је за исте и дужан је да их пптпище. 

Технишке спецификације се утврђују такп да не дискриминищу  

ппнуђаше, пднпснп да не фавпризују ташнп пдређенпг ппнуђаша. 

Нпсипц планираоа набавки у сарадои са предлагашима набавке 

кпнашнп пдређује предмет набавке кап саставни деп плана набавке. 
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Правила и нашин пдређиваоа прпцеоене вреднпсти јавне набавке  

Члан 15. 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке пдређује се у складу са 

технишким спецификацијама утврђенпг предмета набавке и утврђеним 

кплишинама, а кап резултат претхпднпг искуства у набавци кпнкретнпг 

предмета набавке и спрпведенпг истраживаоа тржищта, на нашин 

прпписан Закпнпм. 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке мпра бити заснпвана на 

спрпведенпм испитиваоу, истраживаоу тржищта предмета јавне набавке, 

кпје укљушује прпверу цене, квалитета, перипда гаранције и сл. и мпра 

бити валидна у време ппкретаоа ппступка. 

Прганизаципне јединице – предлагаши јавне набавке не мпгу 

пдређивати прпцеоену вреднпст јавне набавке, нити мпгу делити 

истпврсну јавну набавку на вище набавки с намерпм избегаваоа примене 

Закпна п јавним набавкама или правила пдређиваоа врсте ппступка у 

пднпсу на прпцеоену вреднпст јавне набавке. 

 

Нашин испитиваоа и истраживаоа тржищта предмета набавке  

Члан 16. 

Прганизаципне јединице - предлагаши јавне набавке  испитују и 

истражују тржищте свакпг ппјединашнпг предмета набавке, и тп такп щтп: 

испитују степен развијенпсти тржищта, уппређују цене вище 

пптенцијалних ппнуђаша, прате квалитет, перипд гаранције, нашин и 

трпщкпве пдржаваоа, рпкпве исппруке, ппстпјеће прпписе и стандарде, 

мпгућнпсти на тржищту за задпвпљаваое пптреба нарушипца на другашији 

нашин и др. (Пбразац исказиваоа пптреба и истраживаое тржищта за 

пптребе сашиоаваоа плана набавки је саставни деп Правилника).  

Прганизаципне јединице-предлагаши јавне набавке испитују и 

истражују тржищте на неки пд следећих нашина:  

-  испитиваоем претхпдних искустава у набавци пвпг предмета 

набавке (ппстпјеће инфпрмације и базе ппдатака п дпбављашима и 

угпвприма);  

- прикупљаое ппдатака на терену (неппсреднп, телефпнпм, путем 

публикација, дпступних база ппдатака и пгласа пптенцијалних ппнуђаша); 
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-  истраживаоем путем интернета (ценпвници ппнуђаша, Ппртал 

јавних набавки, сајтпви других нарушилаца, сајтпви надлежних институција 

за пбјаву релевантних инфпрмација п тржищним кретаоима...);   

-  испитиваое искустава других нарушилаца;  

-  примарнп сакупљаое ппдатака (анкете, упитници...) 

- на други ппгпдан нашин, имајући у виду сваки предмет набавке 

ппјединашнп.     

Прикупљаое и анализа ппдатака у циљу истраживаоа тржищта 

мпрају се врщити на пбјективан и систематишан нашин, ппсебнп впдећи 

рашуна п нашелу једнакпсти ппнуђаша. 

Ппдаци дпбијени испитиваоем и истраживаоем тржищта мпрају 

бити валидни  у време ппкретаое ппступка. 

П испитиваоу и истраживаоу тржищта прганизаципне јединице кап 

предлагаши јавне набавке сашиоавају белещку (записник) кпја садржи 

ппдатке п времену и нашину испитиваоа, предузетим радоама и 

дпбијеним ппдацима, стешеним сазнаоима и др. 

Белещку или записник п испитиваоу и истраживаоу тржищта  

сашиоава и пптписује лице у прганизаципнпј јединици кпје је спрпвпдилп 

испитиваое тржищта.  

 

Одређиваое пдгпварајуће врсте ппступка и  

утврђиваое истпврснпсти јавне набавке   

 Члан 17. 

Нпсилац планираоа, накпн утврђиваоа списка свих предмета 

набавки дпбијених пд прганизаципних јединица-предлагаша набавки, 

пдређује укупну прпцеоену вреднпст истпврсних  набавки на нивпу 

шитавпг Секретаријата, пдређује врсту ппступка за сваки предмет набавке у 

складу са Закпнпм, динамику спрпвпђеоа ппступка и нашин реализације 

набавке и перипд плаћаоа. 

 

Нашин пдређиваоа перипда на кпји се угпвпр п  јавнпј набавци закљушује 

Члан 18. 

Прганизаципне јединице-предлагаши набавке  пдређују перипд на 

кпји се угпвпр п јавнпј набавци закљушује, у складу са важећим прпписима 
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и реалним пптребама нарушипца, нашелпм екпнпмишнпсти и ефикаснпсти, 

а кап резултат истраживаоа тржищта свакпг предмета набавке.  

    

Одређиваое динамике ппкретаоа ппступка набавке  

Члан 19. 

Динамику ппкретаоа ппступака набавки пдређује нпсилац 

планираоа, у складу са претхпднп дефинисаним пквирним датумима 

закљушеоа и изврщеоа угпвпра, а имајући у виду врсту ппступка јавне 

набавке кпји се спрпвпди за сваки предмет набавке, пбјективне рпкпве за 

припрему и дпстављаое ппнуда, кап и прпписане рпкпве за захтев за 

защтиту права.  

 

Испитиваое пправданпсти резервисане јавне набавке 

Члан 20. 

 

Прганизаципне јединице-предлагаши набавке, кап резултат 

истраживаоа тржищта свакпг предмета набавке, пдређују да ли је 

пправданп и мпгуће  спрпвести резервисану јавну набавку у кпјпј мпгу 

ушествпвати самп устанпве, прганизације, удружеоа или привредни 

субјекти за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и 

заппщљаваое лица са инвалидитетпм и да акп има пснпва 

предлпже/планирају да се спрпведе ппступак резервисане јавне набавке 

 

Прпвера усаглащенпсти плана набавки са бучетпм Аутпнпмне 

Ппкрајине Впјвпдине 

 

Члан 21. 

Нпсилац планираоа прпверава да ли План набавки садржи 

пбавезне елементе пдређене Закпнпм и ппдзакпнским актпм и  

усаглащенпст Плана набавки  са  Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п 

бучету АП Впјвпдине и Финансијским планпм Ппкрајинскпг секретаријата 

за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу. 
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Израда и дпнпщеое плана јавних  набавки 

Члан 22. 

Пбавезе и пвлащћеоа (пдгпвпрнпсти) ушесника у планираоу су 

дефинисани такп щтп у предвиђенпм рпку: 

– нпсилац планираоа израђује и дпставља инструкције за 

планираое свим прганизаципним јединицама - предлагашима набавки са 

стандардизпваним пбрасцима и табелама за пријављиваое пптреба и 

пбавещтава прганизаципне јединице п рпку за  пријављиваое пптреба, дп  

25. децембра текуће гпдине. 

– прганизаципне јединице - предлагаши набавки утврђују и исказују 

пптребе за предметима набавки (прганизаципне јединице мпрају 

дпставити пписе предмета набавки, кплишине, прпцену вреднпсти 

набавке, кап и пбразлпжеоа кпја су пд знашаја за пцену пправданпсти, 

прпцену припритета набавке, кап и пдређиваое врсте ппступка набавке);  

– прганизаципне јединице - предлагаши набавке дпстављају нпсипцу 

планираоа дпкумент са исказаним пптребама, дп 10. јануара текуће 

гпдине; 

– нпсилац планираоа прпверава исказане пптребе (врщи фпрмалну, 

рашунску и лпгишку кпнтрплу предлпжених предмета, кплишина, 

прпцеоене вреднпсти, припритета набавки кап и псталих ппдатака, и 

предлаже оихпве исправке) и п тпме пбавещтава прганизаципне јединице 

у рпку пд два дана  пд дпбијаоа дпкумента са исказаним пптребама; 

– прганизаципне јединице –предлагаши набавке врще неппхпдне 

исправке и  утврђују стварне пптребе за предметима набавки, и 

дпстављају дпкумент нпсипцу планираоа у рпку пд два дана пд дана 

дпбијаоа писменпг пбавещтеоа пд нпсипца планираоа. 

– нпсилац планираоа пбједиоује пптребе на нивпу целпг 

Секретаријата и дпставља дпкумент рукпвпдипцу Сектпра за правне и 

материјалнп финансијске ппслпве  ради кпнтрпле;  

–  Рукпвпдилац Сектпра за правне ппслпве   разматра усклађенпст 

пријављених пптреба предмета набавки са стварним пптребама 

нарушипца, а пре свега са стратещким припритетима, усвпјеним 

пперативним циљевима и пдпбреним прпјектима и пцеоује пправданпст 

пријављених пптреба. Рукпвпдилац Сектпра за правне ппслпве  мпже пд 

ушесника у планираоу и нпсипца планираоа захтевати дпдатна 
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пбјащоеоа и измене планираних предмета набавке, кплишина, 

прпцеоене вреднпсти, редпследа припритета и др.; 

– нпсилац планираоа врщи усклађиваоа у складу са преппрукама  

рукпвпдипца Сектпра за ппслпве,  сашиоава Нацрт плана набавки на нивпу 

Секретаријата у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актпм и прпверава 

усаглащенпст са Финансијским планпм секретаријата; 

– нпсилац планираоа сашиоени Нацрт плана дпставља 

ппкрајинскпм секретару и рукпвпдипцима прганизаципних јединица-

предлагашима набавки ради евентуалних кпрекција.  

 

Члан 23. 

 Пбавезе и пвлащћеоа ушесника у планираоу у пвпј фази су 

дефинисани такп щтп у предвиђенпм рпку:  

– прганизаципне јединице-предлагаши набавки дпстављају предлпге 

кпрекција Нацрта плана набавки нпсипцу планираоа у рпку пд два дана 

пд дпбијаоа  Нацрта плана. 

– нпсилац планираоа унпси кпрекције Нацрта плана јавних набавки, 

припрема Предлпг плана набавки кпји дпставља ппкрајинскпм  секретару  

и рукпвпдипцу Сектпра за правне ппслпве. 

 

Члан 24.  

Ппкрајински секретар  дпнпси гпдищои План јавних набавки ппсле 

усвајаоа Финансијскпг плана секретаријата.  

 

Члан 25.  

План јавних набавки нпсилац планираоа дпставља прганизаципним 

јединицама  пдмах накпн дпнпщеоа.   

План јавних набавки нпсилац планираоа у рпку пд десет дана пд 

дана дпнпщеоа дпставља у електрпнскпм пблику Управи за јавне набавке 

и Државнпј ревизпрскпј институцији, а пд 01.јануара 2016. гпдине План 

набавки се пбјављује електрпнским путем на Ппрталу јавних набавки, 

складу са Закпнпм и ппдзакпнским актпм и интернет страници 

секретаријата у рпку пд 10 дана пд дана дпнпщеоа. 
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Измене и дппуне плана јавне набавке  

Члан 26.  

Измене и дппуне плана јавних набавки дпнпсе се у ппступку кпји је 

прпписан за дпнпщеое плана набавки, када су испуоени услпви 

прпписани Закпнпм.   

Изменпм и дппунпм  плана јавних набавки сматра се  измена у 

ппгледу ппвећаоа прпцеоене вреднпсти јавне набавке за вище пд 10%, 

измена предмета јавне набавке, пднпснп планираое нпве јавне набавке. 

Пбразлпжен предлпг за измену плана јавних набавки се дпставља 

нпсипцу планираоа набавки. 

Предлпг за измену плана набавки мпгу дати прганизаципне 

јединице кап предлагаши набавки и друга заинтереспвана лица. Пбавеза 

предлагаша је да пбразлпжи разлпге за измену плана. 

Нпсилац планираоа набавки цени пснпванпст предлпга за измену и 

предлпг измене плана набавки дпставља надлежнпм пргану – 

ппкрајинскпм секретару на усвајаое. 

Пбавеза нпсипца планираоа је да пбезбеди да све измене буду 

видљиве у пднпсу на пснпвни план и да све измене буду пбразлпжене. 

Нпсилац планираоа набавки  пдлуку п измени плана јавних набавки 

дпставља свим прганизаципним јединицама предлагашима  набавки и 

рукпвпдипцу Сектпра за правне ппслпве. 

Измене и дппуне плана јавних  набавки нпсилац планираоа  у рпку 

пд десет дана пд дана дпнпщеоа дпставља у електрпнскпм пблику Управи 

за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији, а пд 01.јануара 

2016. гпдине измена и дппуна План јавних набавки се пбјављује 

електрпнским путем на Ппрталу јавних набавки, на нашин прпписан 

Закпнпм и ппдзакпнским актпм и интернет страници секретаријата у рпку 

пд 10 дана пд дана дпнпщеоа.  

 

Извещтај п изврщеоу плана набавки  

 

Члан 27. 

Нпсилац планираоа у сарадои са прганизаципним јединицама – 

педлагашима јавне набавке прикупљају и евидентирају  ппдатке п 
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ппступцима и закљушеним угпвприма п јавним набавкама, на пснпву кпјих 

сашиоава трпмесешни извещтај п: 

1) спрпведеним ппступцима јавне набавке; 

2) спрпведеним ппступцима набавке на кпје није примеоивап 

пдредбе Закпна п јавним набавкама; 

3) спрпведеним прегпварашким ппступцима без пбјављиваоа ппзива 

за ппднпщеое ппнуда; 

4) трпщкпвима припремаоа ппнуда у ппступцима јавне набавке; 

5) закљушеним угпвприма п јавнпј набавци; 

6)  јединишним ценама дпбара, услуга и најзаступљенијих радпва; 

7) измеоеним угпвприма п јавнпј набавци; 

8) пбустављеним ппступцима јавне набавке; 

9) ппступцимау кпјима је ппднет захтев за защтиту права и 

ппнищтеним ппступцима; 

10) изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци. 

Наведени извещтај нпсилац планираоа дпставља у електрпнскпј 

фпрми Управи за јавне набавке, најкасније  дп 10 у месецу кпји следи пп 

истеку трпмесешја. 

Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и 

равнпправнпст пплпва, кап Нарушилац  је дужан да на захтев Управе за 

јавне набавке за дпдатним ппдацима п свакпм ппјединашнпм угпвпру п 

јавнпј набавци или ппступку јавне набавке, исте дпстави у најкраћем 

мпгућем рпку, а најкасније псам дана пд пријема захтева Управе за јавне 

набавке. 

 

IV. Циљеви ппступка јавне набавке  

 Члан 28. 

У ппступку јавне набавке мпрају бити пстварени циљеви ппступка 

јавне набавке, кпји се пднпсе на:  

1) целисхпднпст и пправданпст јавне набавке – прибављаое дпбара, 

услуга или радпва пдгпварајућег квалитета и пптребних кплишина, за 

задпвпљаваое стварних пптреба нарушипца на ефикасан, екпнпмишан и 

ефективан нашин;  
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2) екпнпмишнп и ефикаснп трпщеое јавних средстава – принцип 

„вреднпст за нпвац“, пднпснп прибављаое дпбара, услуга или радпва 

пдгпварајућег квалитета пп најппвпљнијпј цени;  

3) ефективнпст (успещнпст) – степен дп кпга су ппстигнути 

ппстављени циљеви, кап и пднпс између планираних и пстварених 

ефеката пдређене јавне набавке; 

4) транспарентнп трпщеое јавних средстава;  

5) пбезбеђиваое кпнкуренције и једнак пплпжај свих ппнуђаша у 

ппступку јавне набавке; 

6) защтита живптне средине и пбезбеђиваое енергетске 

ефикаснпсти;  

7) благпвременп и ефикаснп спрпвпђеое ппступка јавне набавке за 

пптребе несметанпг пдвијаоа прпцеса рада нарушипца и благпвременпг 

задпвпљаваоа пптреба псталих кприсника.  

 

V. Дпстављаое, пријем писмена и кпмуникација у ппслпвима јавних 

набавки 

Члан 29. 

Кпмуникација се у ппступку јавне набавке и у вези са пбављаоем 

ппслпва јавних набавки пдвија писаним путем, пднпснп путем ппщте, 

електрпнске ппщте или факспм.  

Дпстављаое, пријем, кретаое и евидентираое ппнуда, пријава и 

других писмена у вези са ппступкпм јавне набавке и пбављаоем ппслпва 

јавних набавки , пбавља се прекп писарнице ппкрајинских пргана, у кпјпј 

се ппщта прима, птвара и прегледа, завпди, расппређује и дпставља 

технишкпм секретару кпји исту завпди и  дпставља  лицу за спрпвпђеое 

ппступка јавне набавке (у даљем тексту: лице за ЈН). 

Ппслпве у писарници ппкрајинских пргана пбавља прганизаципна 

јединица у складу са ппщтим актпм п унутращопј прганизацији. 

Експедиција је деп писарнице ппкрајинских пргана у кпјпј се ппщта 

прима пд прганизаципних јединица ради птпремаоа за земљу и 

инпстранствп и впди евиденција п птпремљенпј ппщти. 
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Члан 30.  

У писарници ппщту прима заппслени задужен за пријем ппщте, у 

складу с расппредпм раднпг времена. 

Примљена ппщта завпди се у пдгпварајућпј евиденцији истпг дана 

кад је примљена и ппд датумпм ппд кпјим је примљена и пдмах се 

дпставља у рад. 

Примљене ппнуде у ппступку јавне набавке, измене и дппуне 

ппнуде, завпде се у тренутку пријема и на свакпј ппнуди, пднпснп измени 

или дппуни ппнуде, пбавезнп се мпра назнашити датум и ташнп време 

пријема.  

Укпликп заппслени из става 1. пвпг шлана утврди неправилнпсти 

приликпм пријема ппнуде (нпр. ппнуда није пзнашена кап ппнуда па је 

птвпрена, дпстављена је птвпрена или пщтећена кпверта и сл), дужан је да 

п тпме сашини белещку и дпстави је лицу за ЈН.  

   Примљене ппнуде шува лице за ЈН у затвпреним кпвертама дп 

птвараоа ппнуда када их предаје кпмисији за јавну набавку.  

Пријем ппнуда пптврђује се пптписпм лица за ЈН или технишкпг 

секретара, у  евиденцији п примљеним ппнудама.  

Прганизаципна јединица у кпјпј се пбављају ппслпви писарнице  кап 

и сви заппслени кпји су имали увид у ппдатке п дпстављеним ппнудама, 

дужни су да шувају кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, 

ппнуђаша, ппднпсилаца пријава, кап и ппдатке п ппднетим ппнудама, 

пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда, пднпснп пријава.  

Члан 31. 

Електрпнску ппщту друга лица дпстављају на имејл адресе кпје су 

пдређене за пријем ппщте у електрпнскпм пблику или на други нашин, у 

складу са закпнпм или ппсебним прпписпм. 

Акп се при пријему, прегледу или птвараоу електрпнске ппщте 

утврде неправилнпсти или други разлпзи кпји пнемпгућавају ппступаое 

пп пвпј ппщти (нпр. недпстатак пснпвних ппдатака за идентификацију 

ппщиљапца – имена и презимена или адресе, немпгућнпст приступа 

садржају ппруке, фпрмат ппруке кпји није прпписан, ппдаци кпји 

недпстају и сл.), та ппщта се прекп и-мејл налпга враћа ппщиљапцу, уз 

навпђеое разлпга враћаоа. 
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Пптврда п пријему електрпнске ппщте издаје се кприщћеоем имејл 

налпга (кприснишке адресе) или на други ппгпдан нашин.  

 

Члан 32. 

Сва акта у ппступку јавне набавке пптписује ппкрајински секретар  

или пвлащћена лица  за пптписиваое, а парафира рукпвпдилац уже 

унутращое јединице (пдлуку п ппкретаоу ппстука и рещеое п 

пбразпваоу кпмисије) и лице кпје је пбрађивалп предмет (пдлуку п 

дпдели угпвпра или пбустави ппступка), изузев аката кпје у складу са 

пдредбама Закпна пптписује Кпмисија за јавну набавку.  

 

VI. Спрпвпђеое ппступка јавне набавке  

Захтев за ппкретаое ппступка јавне набавке  

Члан 33.  

Захтев за ппкретаое ппступка јавне набавке ппднпси прганизаципна 

јединица кпја је кприсник набавке, пднпснп прганизаципна јединица кпја 

је пвлащћена за ппднпщеое захтева (у даљем тексту: ппднпсилац захтева).  

Захтев из става 1. пвпг шлана ппднпси се укпликп је јавна набавка 

предвиђена Планпм набавки нарушипца за текућу гпдину.   

У изузетним слушајевима, када јавну набавку није мпгуће унапред 

планирати или из разлпга хитнпсти, мпже се ппкренути ппступак јавне 

набавке и акп набавка није предвиђена у плану јавних набавки. Пбавезе 

кпје се преузимају угпвпрпм п јавнпј набавци мпрају бити угпвпрене у 

скаду са прпписима кпјима се уређује бучетски систем, пднпснп 

распплагаое финансијским средствима. 

Захтев из става 1. пвпг шлана ппднпси се прганизаципнпј јединици у 

шијем је делпкругу спрпвпђеое ппступака јавних набавки, у рпку за 

ппкретаое ппступка кпји је пдређен Планпм набавки.  

Ппднпсилац захтева ппднпси захтев из става 1. пвпг шлана, на 

пбрасцу Захтев за ппкретаое ппступка јавне набавке, кпји је саставни деп 

пвпг Правилника.  

Ппднпсилац захтева дужан је да пдреди предмет јавне набавке, 

прпцеоену вреднпст, технишке спецификације, квалитет, кплишину и ппис 

дпбара, радпва или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа 
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гаранције квалитета, технишке прпписе и стандарде кпји се примеоују, рпк 

изврщеоа, местп изврщеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне 

услуге и слишнп, пдржаваое, гарантни рпк, такп да не кпристи 

дискриминатпрске услпве и технишке спецификације.   

 

Члан 34.  

Ппднпсилац захтева уз захтев за ппкретаое ппступка јавне набавке, 

дпставља пбразлпжеое за ппкретаое прегпварашкпг ппступка без 

пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда и пптребне дпказе, укпликп 

сматра да су испуоени Закпнпм прпписани услпви за ппкретаое пве врсте 

ппступка.  

Лице кпје је задуженп за ппслпве јавних набавки упућује Управи за 

јавне набавке захтев за дпбијаое мищљеоа п пснпванпсти примене 

прегпварашкпг ппступка, п шему пбавещтава ппднпсипца захтева.  

 

Члан 35.  

Пп пријему захтева за ппкретаое ппступка јавне набавке, лице  за 

ЈН, дужнп је да прпвери да ли исти садржи све утврђене елементе, а 

нарпшитп да ли је јавна набавка предвиђена Планпм набавки нарушипца за 

текућу гпдину.   

Укпликп ппднети захтев садржи недпстатке, пднпснп не садржи све 

пптребне елементе, исти се без пдлагаоа враћа ппднпсипцу захтева на 

исправку и дппуну, кпја мпра бити ушиоена у најкраћем мпгућем рпку.  

Укпликп ппднети захтев садржи све неппхпдне елементе парафира 

се пд стране лица за ЈН, рукпвпдипца Пдељеоа за правне и  материјалнп-

финансијске ппслпве или лица задуженпг за материјалнп-финансијске 

ппслпве и рукпвпдипца Сектпра за правне и материјалнп-финансијске 

ппслпве  и  дпставља  се на пдпбреое ппкрајинскпм секретару  или 

пвлащћенпм лицу , кпји пптписује и пверава ппднети захтев.  

Нашин ппступаоа пп пдпбренпм захтеву за ппкретаое ппступка јавне 

набавке 

Члан 36. 

На пснпву пдпбренпг захтева, лице задуженп за спрпвпђеое 

ппступка јавне набавке без пдлагаоа сашиоава предлпг пдлуке п 

ппкретаоу ппступка јавне набавке и предлпг рещеоа п пбразпваоу 
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кпмисије за јавну набавку, кпји садрже све пптребне елементе прпписане 

Закпнпм.  

Пре дпнпщеоа Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке лице за 

ЈН, сагласнп са Ппкрајинскпм скупщтинскпм Пдлукпм п Бучету АП 

Впјвпдине, за набавке шија вреднпст са ПДВ прелази пет милипна динара, 

мпдел Угпвпра, кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације  дпставља 

Ппкрајинскпм јавнпм правпбранилащтву Впјвпдине на мищљеое. 

 Пбразац Пдлуке и пбразац Рещеоа из става 1. пвпг шлана шине 

саставни деп пвпг Правилника.  

 На Пдлуку и Рещеое из става 1. пвпг шлана парафираоем се 

саглащава рукпвпдилац Пдељеоа за правне ппслпве  кпји се дпстављају 

ппкрајинскпм секретару или пвлащћенпм лицу на пптпис. 

Нашин именпваоа шланпва кпмисије за јавну набавку, пднпснп лица кпја 

спрпвпде ппступак јавне набавке 

Члан 37.  

Ппступак јавне набавке спрпвпди Кпмисија за јавну набавку, кпја се 

пбразује рещеоем .Кпмисија за јавну набавку има најмаое три шлана пд 

кпјих је један службеник за јавне набавке или лице са стешеним 

пбразпваоем на правнпм факултету, на студијама другпг степена 

(диплпмске академске студије - мастер, специјалистишке академске 

студије, специјалистишке струкпвне студије), пднпснп на пснпвним 

студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине. 

Рещеоем се именују и заменици шланпва кпмисије.  

У ппступцима јавних набавки дпбара, услуга или радпва шија је 

прпцеоена вреднпст већа пд трпструкпг изнпса вреднпсти гпроег лимита 

јавне набавке мале вреднпсти, службеник за јавне набавке мпра бити 

шлан Кпмисије. 

Чланпви кпмисије именују се из реда заппслених у Секретаријату. 

За шланпве кпмисије се именују лица кпја имају пдгпварајуће 

струшнп пбразпваое из пбласти из кпје је предмет јавне набавке.  

Акп у Секретаријату нема заппсленпг лице кпје има пдгпварајуће 

струшнп пбразпваое из пбласти из кпје је предмет јавне набавке, у 

кпмисију се мпже именпвати лице кпје није заппсленп у Секретаријату. 

У кпмисију се не мпгу именпвати лица кпја мпгу бити у сукпбу 

интереса за предмет јавне набавке. 
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Накпн дпнпщеоа рещеоа, шланпви кпмисије пптписују изјаву кпјпм 

пптврђују да у предметнпј јавнпј набавци нису у сукпбу интереса. Укпликп 

сматрају да мпгу бити у сукпбу интереса или укпликп у тпку ппступка јавне 

набавке сазнају да мпгу дпћи у сукпб интереса, шланпви кпмисије п тпме 

без пдлагаоа пбавещтавају ппкрајинскпг секретара или пвлащћенп лице  

кпје је дпнелп рещеое, а кпји предузима пптребне мере какп неби дпщлп 

дп щтетних ппследица у даљем тпку ппступка јавне набавке. 

Кпмуникацију са заинтереспваним лицима и ппнуђашима пбављају 

искљушивп шланпви кпмисије. 

 

Нашин пружаоа струшне ппмпћи кпмисији, пднпснп лицима кпја спрпвпде 

ппступак јавне набавке 

Члан 38.  

Све прганизаципне јединице дужне су да у пквиру свпје 

надлежнпсти пруже струшну ппмпћ кпмисији.  

У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, кпмисија се писаним путем 

пбраћа надлежнпј прганизаципнпј јединици. 

Прганизаципна јединица пд кпје је затражена струшна ппмпћ 

кпмисије, дужна је да писаним путем пдгпвпри на захтев кпмисије, у рпку 

кпји пдређује кпмисија, а у складу са прпписаним рпкпвима за ппступаое.  

Укпликп прганизаципна јединица не пдгпвпри кпмисији или не 

пдгпвпри у рпку, кпмисија пбавещтава ппкрајинскпг секретара, кпји ће 

предузети све пптребне мере предвиђене ппзитивним прпписима за 

неппщтпваое радних пбавеза.  

 

Нашин ппступаоа у тпку израде кпнкурсне дпкументације  

Члан 39. 

Кпмисија за јавну набавку припрема кпнкурсну дпкументацију, на 

нашин утврђен Закпнпм и ппдзакпнским актима кпји уређују пбласт јавних 

набавки, такп да ппнуђаши на пснпву исте мпгу да припреме прихватљиву 

и пдгпварајућу ппнуду.  

Кпнкурсна дпкументација мпра да садржи елементе прпписане 

ппдзакпнским актпм кпјим су уређени пбавезни елементи кпнкурсне 

дпкументације у ппступцима јавних набавки. 
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Кпнкурсна дпкументација мпра бити пптписана пд стране кпмисије 

најкасније дп дана пбјављиваоа.  

Кпмисија је дужна да, у складу са Закпнпм, ппдзакпнским актима, 

пдлукпм п ппкретаоу ппступка и рещеоем кпјим је пбразпвана, спрпведе 

све радое пптребне за реализацију јавне набавке.  

 

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа и измене и дппуне кпнкурсне 

дпкументације  

Члан 40.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа и пптребне измене и дппуне 

кпнкурсне дпкументације, сашиоава кпмисија за јавну набавку. 

 

Објављиваое у ппступку јавне набавке  

Члан 41. 

Пбјављиваое пгласа п јавнпј набавци, кпнкурсне дпкументације и 

других аката у ппступку јавне набавке на Ппрталу јавних набавки и 

интернет страници секретаријата, врщи лице за ЈН  и сарадник за пднпсе 

са јавнпщћу, у складу са Закпнпм.  

 

Отвараое ппнуда 

Члан 42.  

На ппступак птвараоа ппнуда примеоују се прпписи кпјима се 

уређују јавне набавке.  

Птвараое ппнуда се спрпвпди на месту и у време кпји су наведени у  

ппзиву за ппднпщеое ппнуда, кап и у кпнкурснпј дпкументацији.  

Птвараое ппнуда се спрпвпди пдмах накпн истека рпка за 

ппднпщеое ппнуда. 

Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп 

заинтереспванп лице. Нарушилац ће искљушити јавнпст у ппступку 

птвараоа ппнуда укпликп је тп пптребнп ради защтите ппдатака кпји 

представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита 

ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се 

уређује тајнпст ппдатака.  
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У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп 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.  

Приликпм птвараоа ппнуда кпмисија сашиоава записник, кпји 

садржи ппдатке предвиђене Закпнпм.  

Пбразац записника саставни је деп пвпг Правилника. 

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, путем електрпнске 

ппщте уз пбсвезу пптврде пријема записника. 

 

Нашин ппступаоа у фази струшне пцене ппнуда  

Члан 43. 

Кпмисија за јавну набавку је дужна да, накпн птвараоа ппнуда, 

приступи струшнпј пцени ппнуда у складу са Закпнпм, и п прегледу и пцени 

ппнуда за јавну набавку сашини извещтај п струшнпј пцени ппнуда.  Сваки 

пд шланпва Кпмисије је пдгпвпран за преглед и пцену дела ппнуде у 

зависнпсти да ли је прглед и пцена пднпсе на правни, екпнпмски деп или 

на  технишку спецификацију. 

Извещтај из става 1. пвпг шлана мпра да садржи следеће ппдатке:  

1) предмет јавне набавке; 

2) прпцеоену вреднпст јавне набавке укупнп и ппсебнп за сваку 

партију; 

3) пснпвне ппдатке п ппнуђашима; 

4) ппнуде кпје су пдбијене, разлпге за оихпвп пдбијаое и ппнуђену 

цену тих ппнуда; 

 5) акп је ппнуда пдбијена збпг неупбишајенп ниске цене, детаљнп 

пбразлпжеое – нашин на кпји је утврђена та цена; 

6) нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера; 

7) назив ппнуђаша кпме се дпдељује угпвпр, а акп је ппнуђаш навеп 

да ће набавку изврщити уз ппмпћ ппдизвпђаша и назив ппдизвпђаша.  
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           Пбразац Извещтаја је саставни деп пвпг правилника. 

Пдредбе пвпг шлана схпднп се примеоују и на извещтај п струшнпј 

пцени пријава.  

 

Дпнпщеое пдлуке у ппступку   

Члан 44. 

У складу са Извещтајем п струшнпј пцени ппнуда, лице за ЈН 

припрема предлпг пдлуке п дпдели угпвпра, предлпг пдлуке п закљушеоу 

пквирнпг сппразума, предлпг пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке, 

пднпснп предлпг пдлуке п признаваоу квалификације.   

Пдлука п дпдели угпвпра или пбустави ппступка мпра бити 

пбразлпжена и  да садржи  нарпшитп ппдатке из извещтаја п струшнпј 

пцени ппнуда или акп се ради п пбустави ппступка, разлпге пбуставе 

ппступка  и упутствп п правнпм средству. 

Предлпг пдлуке из става 1. пвпг шлана парафиран пд стране лица за 

ЈН дпставља се ппкрајинскпм секретару или пвлащћенпм лицу на 

пптписиваое.  

Пптписана пдлука се пбјављује на Ппрталу јавних набавки и 

интернет страници секретаријата 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 тпм слушају пдлука се у извпрнпм пблику 

дпставља Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији. 

Нашин ппступаоа у тпку закљушиваоа угпвпра 

Члан 45.  

Пп истеку рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права накпн 

дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п закљушеоу 

пквирнпг сппразума, пднпснп акп у рпку предвиђеним Закпнпм није 

ппднет захтев за защтиту права или је захтев за защтиту права пдбашен или 

пдбијен, лице за ЈН сашиоава предлпг угпвпра, а исти мпра пдгпварати 

мпделу угпвпра из кпнкурсне дпкументације. 



26 
 

Лице за ЈН упућује у прпцедуру пптписиваоа предлпг угпвпра, кпји 

накпн прегледа и парафираоа пд стране рукпвпдипца Сектпра за правне 

ппслпве, пптписује ппкрајински секретар или пвлащћенп лице.  

Угпвпр се сашиоава у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпји 

секретаријат- нарушилац задржава 4(шетири) а дпбављаш 2 (два) примерка.  

Накпн пптписиваоа угпвпра пд стране пвлащћенпг лица, лице за ЈН  

дпставља ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен примерке угпвпра на 

пптписиваое  у рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое 

захтева за защтиту права. 

Лице за ЈН  дпставља пптписани примерак угпвпра прганизаципнпј 

јединици кпја је ппднела захтев-предлагашу јавне набавке, ради праћеоа 

реализације угпвпра.  

 

Ппступаое у слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права  

Члан 46.  

Кпмисија ппступа пп пријему захтева за защтиту права, у складу са 

Закпнпм.  

У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, кпмисија ппступа у складу са 

шланпм 39. Правилника.  

 

VII. Пвлашћеоа и пдгпвпрнпсти у ппступку јавне набавке  

Члан 47. 

Лице за ЈН  кппрдинира радпм кпмисија за јавне набавке, пружа 

струшну ппмпћ кпмисији у вези са спрпвпђеоем ппступка и пбавља друге 

активнпсти у вези са спрпвпђеоем ппступка јавне набавке.  

За закпнитпст спрпвпђеоа ппступка јавне набавке, сашиоаваое 

предлпга и дпнпщеое пдлука, рещеоа и других аката у ппступку јавне 

набавке пдгпвпрни су: ппкрајински секретар, лице за ЈН  и Кпмисија за 

јавну набавку.  

Акте у ппступку јавне набавке сашиоава лице за ЈН, а Кпмисија за 

јавну набавку сашиоава кпнкурсну дпкументацију, записник п птвараоу 

ппнуда и извещтај п струшнпј пцени ппнуда.  

Лице за ЈН и ппднпсилац захтева пдређују пбликпваое јавне набавке 

пп партијама.  
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Дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, пдређује 

Кпмисија за јавну набавку.  

Технишке спецификације предмета јавне набавке пдређује 

ппднпсилац захтева и пдгпвпран је за исте, и дужан је да пптпище  

технишку спецификацију.   

Технишке спецификације, кап пбавезан деп кпнкурсне 

дпкументације, ппднпсилац захтева пдређује на нашин кпји ће пмпгућити 

задпвпљаваое стварних пптреба нарушипца и истпвременп пмпгући 

щирпкпм кругу ппнуђаша да ппднесу пдгпварајуће ппнуде.  

Кпмисија мпже изврщити измене технишких спецификација, уз 

претхпднп прибављену сагласнпст ппднпсипца захтева.  

Критеријуме за дпделу угпвпра и елементе критеријума, кап и 

метпдплпгију за дпделу ппндера за сваки елемент критеријума, нашин 

навпђеоа, пписиваоа и вреднпваоа елемената критеријума у кпнкурснпј 

дпкументацији, утврђује кпмисија, узимајући у пбзир врсту, технишку 

слпженпст, трајаое, вреднпст јавне набавке и сл.  

Утврђиваое уппредивпсти ппнуђене цене са тржищнпм ценпм врщи  

ппднпсилац захтева за јавну набвку 

Мпдел угпвпра сашиоава кпмисија, а укпликп мпдел угпвпра кпји 

кпмисија припрема кап саставни деп кпнкурсне дпкументације захтева 

ппсебна струшна знаоа, кпмисија мпже захтевати струшну ппмпћ 

прганизаципних јединица.  

Сваки шлан Кпмисије, пднпснп сваки заппслени у Секретаријату  

пдгпвпран је за ппслпве кпје пбавља у ппслпвима јавних набавки. 

У ппступку защтите права ппступа кпмисија за набавку, кпја мпже 

захтевати струшну ппмпћ правне и псталих струшних служби. Акп је захтев 

за защтиту права уредан, благпвремен и изјављен пд стране пвлащћенпг 

лица, кпмисија за јавну набавку је дужна да на пснпву шиоенишнпг стаоа, 

у име и за рашун Секретаријата пдлуши пп ппднетпм захтеву, такп щтп са 

примљеним захтевпм за защтиту права предузима радое на нашин, у 

рпкпвима и пп ппступку кпји је прпписан Закпнпм.  

За ппступаое у рпкпвима за закљушеое угпвпра, пдгпвпран је 

ппкрајински секретар и лице за ЈН.  
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Прикупљаое ппдатака, сашиоаваое и дпстављаое извещтаја п 

јавним набавкама Управи за јавне набавке електрпнским путем врщи лице 

за ЈН.  

 

VIII.  Начин пбезбеђиваоа кпнкуренције  

Члан 48. 

Кпнкуренција у свим ппступцима јавне набавке пбезбеђује се у 

складу са Закпнпм, уз пбавезу примене нашела транспарентнпсти ппступка 

јавне набавке.   

У ппступку јавне набавке неппхпднп је пдредити услпве за ушещће у 

ппступку, технишке спецификације и критеријуме за дпделу угпвпра на 

нашин кпји пбезбеђује ушещће щтп већег брпја ппнуђаша и ппднпсипца 

пријава и кпји не ствара дискриминацију међу ппнуђашима.  

У циљу пбезбеђиваоа кпнкуренције, у ппступку јавне набавке мале 

вреднпсти ппзив се упућује на адресе најмаое три лица а у прегпварашкпм 

ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда ппзив се упућује, 

увек акп је тп мпгуће, на адресе вище лица кпја  су према сазнаоима 

нарушипца сппспбна да изврще набавку.  

Дп сазнаоа п пптенцијалним ппнуђашима кпји мпгу да изврще 

предмет јавне набавке, дплази се истраживаоем тржищта на нашин 

пдређен у делу планираоа набавки.   

 

Дужнпст пријављиваоа ппвреде кпнкуренције 

Члан 49. 

У слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п 

независнпј ппнуди, кпја је саставни деп кпнкурсне дпкументације, а кпјпм 

ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује 

да је ппнуду ппднеп независнп без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 

заинтереспваним лицима, прганизацију надлежну за защтиту 

кпнкуренције пбавещтава ппкрајински секретар, а на предлпг лица за ЈН. 
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IX Начин ппступаоа у циљу заштите ппдатака и пдређиваое 

ппверљивпсти 

 

Члан 50.  

Лице за ЈН, шланпви Кпмисије, кап и сви заппслени  кпји су имали 

увид у ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап ппверљиве, у 

складу са Закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди, дужни су да шувају кап 

ппверљиве и пдбију даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду 

ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди.  

Не сматрају се ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, 

цена и други ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената 

критеријума и рангираое ппнуде.  

Ппнуде и сва дпкументација из ппступка јавне набавке, шува се у 

канцеларији лица за ЈН, кпја је дужнп да предузме све мере у циљу 

защтите ппдатака у складу са закпнпм.   

Свим лицима кпја ушествују у спрпвпђеоу ппступка јавне набавке, 

пднпснп у припреми кпнкурсне дпкументације за јавну набавку или 

ппјединих оених делпва, забраоенп је да трећим лицима саппщтавају 

билп кпје незванишне ппдатке у вези са јавнпм набавкпм. 

Дпкументација се шува у  канцеларији лица за ЈН, дп изврщеоа 

угпвпра, накпн шега се дпставља писарници ппкрајинских пргана  на 

архивираое.  

Пдређиваое ппверљивпсти 

Члан 51.  

У кпнкурснпј дпкументацији мпже се захтевати защтита 

ппверљивпсти ппдатака кпји се ппнуђашима стављају на распплагаое, 

укљушујући и оихпве ппдизвпђаше. 

Преузимаое кпнкурсне дпкументације мпже се услпвити 

пптписиваоем изјаве или сппразума п шуваоу ппверљивих ппдатака 

укпликп ти ппдаци представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се 

уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу 

закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака. 

За пдређиваое ппверљивпсти ппдатака пвлащћена је и пдгпвпрна 

прганизаципна јединица – предлагаш набавке, кпја је дужна да 

инфпрмације п ппверљивим ппдацима нарушипца дпстави лицу за ЈН.  
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Лице за ЈН, за сваку кпнкретну набавку приликпм дпстављаоа 

шланпвима кпмисије рещеоа п именпваоу кпмисије, дпставља и 

инфпрмацију п ппверљивим  ппдацима.   

Кпмисија је дужна да ппступа са ппверљивим ппдацима у складу са 

Закпнпм. 

 

X. Начин евидентираоа свих радои и аката, чуваоа дпкументације у 

вези са јавним набавкама и впђеоа евиденције закључених угпвпра  и 

дпбављача 

Члан 52. 

Секретаријат кап нарушилац  је дужан да евидентира све радое и 

акте тпкпм планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа јавне набавке, 

да шува сву дпкументацију везану за јавне набавке у складу са прпписима 

кпји уређују пбласт дпкументарне грађе и архива, најмаое десет гпдина 

пд истека угпвпренпг рпка за изврщеое ппјединашнпг угпвпра п јавнпј 

набавци, пднпснп пет гпдина пд дпнпщеоа пдлуке п пбустави ппступка и 

да впди евиденцију свих закљушених угпвпра п јавним набавкама и 

евиденцију дпбављаша. 

За евидентираое свих радои из става 1. пдгпвпрна је пдгпвпрна је 

прганизаципна јединица – Сектпр за правне ппслпве. 

Лице за ЈН  је дужнп да прикупља и евидентира ппдатке п 

ппступцима јавних набавки и закљушеним угпвприма п јавним набавкама, 

кап и да Управи за јавне набавке дпставља трпмесешни извещтај 

најкасније дп 10-пг у месецу кпји следи пп истеку трпмесешја, у складу са 

Закпнпм. 

Трпмесешни извещтај из става 1. пвпг шлана пптписује ппкрајински 

секретар или пвлащћенп лице. 

Накпн изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци или кпнашнпсти пдлуке п 

пбустави ппступка, лице за ЈН сву дпкументацију дпставља Писарници 

ппкрајинских пргана на архивираое, кпја је дужна да шува сву 

дпкументацију везану за јавне набавке у складу са прпписима кпји уређују 

пбласт дпкументарне грађе и архива, најмаое десет гпдина пд истека 

угпвпренпг рпка за изврщеое ппјединашнпг угпвпра п јавнпј набавци, 

пднпснп пет гпдина пд дпнпщеоа 

пдлуке п пбустави ппступка.          
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  Лице за ЈН  впди евиденцију свих закљушених угпвпра п јавним 

набавкама и евиденцију дпбављаша, у писанпј и/или електрпнскпј фпрми. 

 

XI.  Набавке на кпје се закпн не примеоује  

Члан 53. 

У слушају набавки на кпје се Закпн не примеоује прганизаципне 

јединице кап предлагаши набавке дужни су да ппступају у складу са 

нашелима Закпна и тп да набављају дпбра, услуге и радпве пдгпварајућег 

квалитета уз щтп маое трпщкпва изврщеоа набавке, пбезбеде 

кпнкуренцију,  кап и једнак третман ппнуђаша. 

У циљу пбезбеђиваоа кпнкуренције, прганизаципне јединице - 

предлагаши набавке ппднпсе захтев кап и за јавне набавке, накпн шега 

ппзив  за дпстављаое ппнуде  упућују на адресе  лица (у зависнпсти пд 

предмета набавке и ппнуђаша кпји исту мпгу реализпвати) кпја пбављају 

делатнпст кпја је предмет  набавке и кпја су према сазнаоима нарушипца 

сппспбна да изврще набавку, а када гпд је мпгуће и на адресе већег брпја 

лица. Ппзив мпра да садржи критеријуме за избпр ппнуде, технишке 

спецификације предмета набавке и нашин и рпк за ппднпщеое ппнуда. 

Ппзив за дпстављаое и прикупљаое ппнуда мпже се упутити  путем e-mail 

и телефпна факса (п шему се сашиоава белещка). Накпн избпра 

најппвпљнијег ппнуђаша прганизаципна јединица - предлагаш набавке 

дпставља пптписан Предлпг за закљушеое угпвпра ппкрајинскпм 

секретару или пвлащћенпм лицу, на пдпбреое кпји пптписује и пверава 

ппднети предлпг.  

 

XII. Начин праћеоа извршеоа угпвпра п јавнпј набавци       

Правила за дпстављаое угпвпра и пптребне дпкументације унутар 

нарушипца 

 

Члан 54. 

Лице за ЈН неппсреднп пп закљушеоу угпвпра п јавнпј набавци, 

угпвпр дпставља:  

- прганизаципним јединицама кпје су, у складу са делпкругпм рада, 

пдгпвпрне за праћеое изврщеоа угпвпра (предлагашима набавке); 
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- прганизаципнпј јединици у шијем су делпкругу ппслпви 

рашунпвпдства и финансија;  

- другим прганизаципним јединицама кпје мпгу бити укљушене у 

праћеое изврщеоа угпвпра, кпје су кприсници исппрушених дпбара, 

пружених услуга или изведених радпва или на шије ће активнпсти утицати 

изврщеое угпвпра.   

 

Правила кпмуникације са другпм угпвпрнпм странпм  

у вези са изврщеоем угпвпра 

Члан 55.    

Кпмуникација са другпм угпвпрнпм странпм у вези са изврщеоем 

угпвпра п јавнпј набавци пдвија се искљушивп писаним путем, пднпснп 

путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм.  

Кпмуникацију са другпм угпвпрнпм странпм у вези са изврщеоем 

угпвпра п јавнпј набавци мпже врщити самп лице кпје је пвлащћенп пд 

стране рукпвпдипца прганизаципне јединице у шијем је делпкругу 

праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци.  

Лице за ЈН  пдмах пп закљушеоу угпвпра п јавнпј набавци пбавещтава 

другу угпвпрну страну п кпнтакт ппдацима лица кпје је пвлащћенп да врщи 

кпмуникацију у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра.  

 

Одређиваое лица за праћеое изврщеоа угпвпра п јавним набавкама 

 

Члан 56.    

Рукпвпдилац прганизаципне јединице - предлагаш набавке у шијем је 

делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, у захтеву за 

ппкретаое јавне набавке пдређује  лице кпје ће врщити квантитативни и 

квалитативни пријем дпбара, услуга или радпва, пднпснп кпје ће врщити 

пстале пптребне радое у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра п јавнпј 

набавци.  

Пријем дпбара, услуга и радпва мпже се врщити и кпмисијски. 

Кпмисију рещеоем именује ппкрајински секретар. 

 



33 
 

Критеријуми, правила и нашин прпвере квантитета и квалитета 

исппрушених дпбара, пружених услуга или изведених радпва  

Члан 57.  

Лице кпје је именпванп да врщи квантитативни и квалитативни 

пријем дпбара, услуга или радпва, прпверава:  

- да ли кплишина исппрушених дпбара, пружених услуга или изведених 

радпва пдгпвара угпвпренпм;  

- да ли врста и квалитет исппрушених дпбара, пружених услуга или 

изведених радпва пдгпварају угпвпреним, пднпснп да ли су у свему у 

складу са захтеваним технишким спецификацијама и ппнудпм.  

 

Правила за пптписиваое дпкумената п  

изврщенпм пријему дпбара, услуга или радпва  

 

Члан 58.  

Лице/Кпмисија кпје је именпванп да врщи квантитативни и 

квалитативни пријем дпбара, услуга или радпва, сашиоава/ју:  

записник п квантитативнпм и квалитативнпм пријему дпбара, услуга 

или радпва, шиме се  пптврђује  пријем  пдређене  кплишине  и  тражене  

врсте  дпбара, услуга или радпва, кап  и  пријем  неппхпдне  

дпкументације (угпвпр, птпремница,  улазни  рашун  и  сл.) кап и да   

исппрушена дпбра, услуге или радпви у свему пдгпварају  угпвпреним.       

  Укпликп дпбављаш дпставља Извещтај п реализпванпј услузи кпја је 

предмет угпвпра, лице задуженп за праћеое реализације угпвпра и 

рукпвпдилац прганизаципне јединице-предлагаш набавке стављају параф 

на исти кпјим пптврђују да је услуге реализпвана у скаду са угпвпрпм. 

Записници се пптписују пд стране лица/Кпмисија из става 1. пвпг 

шлана и пвлащћенпг представника друге угпвпрне стране и сашиоавају се у 

два истпветна примерка, пд шега пп један примерак задржава свака 

угпвпрна страна.   
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Правила ппступаоа у слушају рекламација у вези са изврщеоем угпвпра  

 

Члан 59.  

У слушају када лице/Кпмисија кпје је именпванп да врщи радое у вези 

са праћеоем изврщеоа угпвпра п јавним набавкама утврди да кплишина 

или квалитет исппруке не пдгпвара угпвпренпм, пнп/а не сашиоава/ју 

записник п квантитативнпм пријему и записник п квалитативнпм пријему, 

већ сашиоава/ју и пптписује/ју рекламаципни записник, у кпме навпди/е у 

шему исппрука није у складу са угпвпреним.  

Прганизаципна јединица-предлагаш набавке у шијем је делпкругу 

праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци рекламаципни записник 

дпставља лицу задуженпм за спрпвпђеое јавне набавке.  

Лице за јавне набавке дпставља другпј угпвпрнпј страни 

рекламаципни записник и даље ппступа ппвпдпм рекламације у вези са 

изврщеоем угпвпра.    

Ппступаое пп рекламацији уређује се угпвпрпм п јавнпј набавци, 

закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси и другим прпписима кпји 

уређују пву пбласт.  

Правила пријема и пвераваоа рашуна и других дпкумената за плаћаое  

Члан 60.  

Рашуни и друга дпкумента за плаћаое примају се у складу са ппщтим 

актима и истпг дана се дпстављају прганизаципнпј јединици - Сектпру за 

правне ппслпве у шијем су делпкругу ппслпви кпнтрпле и пбраде рашуна.  

Ппсле пријема рашуна за исппрушена дпбра, пружене услуге или 

изведене радпве, прганизаципна јединица  Сектпр за правне ппслпве   

кпнтрплище  ппстпјаое  пбавезних  ппдатака на рашуну кпји су  прпписани 

закпнпм,  кап и угпвпрене рпкпве и услпве плаћаоа.  

Накпн пписане кпнтрпле, рашун се без пдлагаоа дпставља 

прганизаципнпј јединици у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра 

п јавнпј набавци,  ради  кпнтрпле  ппдатака  кпји  се  пднпсе  на  врсту,  

кплишину,  квалитет  и  цене  дпбара,  услуга  или  радпва.  Ппсле  кпнтрпле  

пвих  ппдатака, на рашуну се пптписују заппслени кпји је у складу са 

писаним налпгпм изврщип квантитативни и квалитативни пријем дпбара, 

услуга или радпва и  рукпвпдилац прганизаципне јединице у шијем је 

делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, шиме пптврђују 
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ташнпст тих ппдатака. Пвај рашун се накпн тпга дпставља прганизаципнпј 

јединици Сектпру за правне ппслпве. 

Акп рашун не садржи све ппдатке прпписане закпнпм и ппдатке кпји 

се пднпсе  на  врсту,  кплишину,  квалитет  и  цене  дпбара,  услуга  или  

радпва, прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа 

угпвпра п јавнпј набавци исти  враћа  издавапцу рашуна. 

Накпн  изврщене  кпнтрпле и кпмплетираоа пратеће дпкументaције 

за плаћаое, прганизаципна јединица - Сектпр за правне ппслпве,  рашун 

пбрађује и дпставља на плаћаое.  

 

Правила ппступка реализације  

угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа  

 

Члан 61.  

У слушају када се утврде разлпзи за активираое - реализпваое 

средстава финансијскпг пбезбеђеоа, прганизаципна јединица у шијем је 

делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, п тпме без 

пдлагаоа пбавещтава лице за ЈН , уз дпстављаое пптребних пбразлпжеоа 

и дпказа.  

Лице за ЈН у сарадои са правнпм службпм прпверава испуоенпст 

услпва за реализацију угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа и, 

укпликп су за тп испуоени услпви, пбавещтава прганизаципну јединицу  

Сектпр за правне ппслпве у шијем су делпкругу ппслпви финансија, кпја 

врщи реализацију угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа у 

складу са важећим прпписима.  

Прганизаципна јединица Сектпр за правне ппслпве  у шијем су 

делпкругу ппслпви  финансија: 

- пдмах накпн реализације угпвпрених средстава финансијскпг 

пбезбеђеоа п тпме пбавещтава прганизаципну јединицу у шијем су 

делпкругу ппслпви јавних набавки;   

- впди евиденцију реализпваних угпвпрених средстава финансијскпг 

пбезбеђеоа, п шему сашиоава гпдищои извещтај кпји дпставља  

ппкрајинскпм секретару .   
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Правила стављаоа дпбара на распплагаое кприсницима унутар 

нарушипца 

Члан 62.  

Дпбра се дпдељују на кприщћеое на пснпву лишнпг задужеоа  

заппсленпг средствима кпја самп пн кпристи.  

Дпбра кпја су набављена  за пбављаое ппслпва из делпкруга 

секретаријата а кпја нису ппгпдна за лишнп задужеое, евидентирају се у 

секретаријату, ради коигпвпдственпг впђеоа.     

 

Правила ппступаоа у вези са изменпм угпвпра  

Члан 63.  

Прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа 

угпвпра п јавнпј набавци, у слушају пптребе за изменпм угпвпра п јавнпј 

набавци, п тпме пбавещтава лице за ЈН.     

Укпликп друга угпвпрна страна захтева измену угпвпра п јавнпј 

набавци, прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа 

угпвпра п јавнпј набавци пвај захтев заједнп са свпјим мищљеоем п 

пптреби и пправданпсти захтеваних измена, дпставља лицу за ЈН.  

Лицу за ЈН прпверава да ли су испуоени закпнпм прпписани услпви 

за измену угпвпра п јавнпј набавци.  

Укпликп су испуоени закпнпм прпписани услпви за измену угпвпра п 

јавнпј набавци, лице за ЈН набавке израђује предлпг пдлуке п измени 

угпвпра и предлпг анекса угпвпра, кпје дпставља на пптпис ппкрајинскпм 

секретару или  пвлащћенпм лицу.   

Лице за ЈН у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа пдлуку пбјављује на 

Ппрталу јавних набавки и дпставља извещтај Управи за јавне набавке и 

Државнпј ревизпрскпј институцији.      

 

Ппступаое у слушају пптребе за птклаоаоем грещака у гарантнпм 

рпку  

Члан 64.  

Прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа 

угпвпра п јавнпј набавци, у слушају пптребе за птклаоаоем грещака у 

гарантнпм рпку, п тпме пбавещтава другу угпвпрну страну.  
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Укпликп друга угпвпрна страна не птклпни грещке у гарантнпм рпку у 

складу са угпвпрпм, прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое 

изврщеоа угпвпра п јавним набавкама п тпме пбавещтава лице за ЈН.  

Лице за ЈН у сарадои са правнпм службпм прпверава испуоенпст 

услпва за реализацију угпвпренпг средства финансијскпг пбезбеђеоа за 

птклаоаое грещака у гарантнпм рпку и, укпликп су за тп испуоени услпви, 

пбавещтава прганизаципну јединицу у шијем су делпкругу ппслпви  

финансија, кпја реализује средствп пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у 

гарантнпм рпку. 

 

Правила за састављаое извещтаја (анализе) п изврщеоу угпвпра  

Члан 65.  

Прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа 

угпвпра, сашиоава извещтај п изврщеоу угпвпра, кпји нарпшитп садржи:  

- ппис тпка изврщеоа угпвпра; 

- укупну реализпвану вреднпст угпвпра;  

- упшене прпблеме тпкпм изврщеоа угпвпра;  

- евентуалне предлпге за ппбпљщаое.  

 

XIII. Кпнтрпла јавних набавки 

Члан 66.  

Кпнтрплу јавних набавки врщи Служба интерне ревизије. 

Служба интерне ревизије сампсталнп и независнп спрпвпди 

кпнтрплу планираоа и изврщеоа јавних набавки. 

Заппслени у Служби интерне ревизије, у пбављаоу свпјих ппслпва 

треба да ппступају пдгпвпрнп, пбјективнп, струшп и да ппщтују принципе 

ппверљивпсти ппдатака.  

Члан 67.   

Кпнтрпла јавних набавки пбухвата кпнтрплу мера, радои и аката 

нарушипца у ппступку планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа 

угпвпра п јавнпј набавци, и тп:  

1) ппступка планираоа и целисхпднпсти планираоа кпнкретне јавне 

набавке са станпвищта пптреба и делатнпсти нарушипца  

2) критеријума за сашиоаваое технишке спецификације;  



38 
 

3) нашина испитиваоа тржищта;  

4) пправданпсти дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке 

и критеријума за дпделу угпвпра;  

5) нашина и рпкпва плаћаоа, авансе, гаранције за дате авансе; 

6) изврщеоа угпвпра, а ппсебнп квалитет исппрушених дпбaра и 

пружених услуга, пднпснп изведених радпва;  

7) нашина кприщћеоа дпбара и услуга.  

 

Члан 68. 

Кпнтрпла јавних набавки се спрпвпди у складу са дпнетим 

гпдищоим планпм кпнтрпле, кпји припрема Служба интерне ревизије. 

План кпнтрпле јавних набавки садржи: предмет кпнтрпле, циљ 

кпнтрпле, субјект кпнтрпле, пквирне датуме врщеоа кпнтрпле, брпј 

ангажпваних кпнтрплпра интерне ревизије.  

Предмет кпнтрпле се пдређује на пснпву: вреднпсти ппступка, 

предмета набавке, прпцене ризика, ушесталпсти набавке и др.   

Кпнтрпла јавних набавки се спрпвпди на иницијативу Службе за 

интерну ревизију. 

Ванредна кпнтрпла се спрпвпди пп ппступку за спрпвпђеое 

редпвних кпнтрпла. 

Кпнтрпла се мпже врщити у тпку и накпн планираоа набавки, 

спрпвпђеоа ппступка јавне набавке и изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци. 

Врщеое кпнтрпле не задржава ппступак планираоа, спрпвпђеоа 

или изврщеоа набавки.  

Члан 69. 

У тпку врщеоа кпнтрпле јавних набавки, заппслени су дужни да 

дпставе Служби интерне ревизије тражене инфпрмације и дпкумента кпја 

су у оихпвпм ппседу или ппд оихпвпм кпнтрплпм, у реалнпм рпку кпји 

пдреди Служба интерне ревизије.  

 

Кпмуникација у тпку врщеоа кпнтрпле се пбавља писаним путем.  

Члан 70. 

Служба интерне кпнтрпле ппкрајинских пргана сашиоава нацрт 

извещтаја п спрпведенпј кпнтрпли кпји дпставља субјекту кпнтрпле на 
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изјащоеое. На нацрт извещтаја, субјекат кпнтрпле, мпже дати писани 

пригпвпр у рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа нацрта. Пригпвпр 

субјекта кпнтрпле, мпже изменити налаз кпнтрпле укпликп је пбразлпжен 

и садржи дпказе кпји пптврђују навпде из пригпвпра. 

Члан 71. 

Накпн усаглащаваоа нацрта извещтаја, Служба интерне ревизије у 

рпку пд псам дана сашиоава извещтај п спрпведенпј кпнтрпли кпји 

дпставља Ппкрајинскпм секретару за међурегипналну сарадоу и лпкалну 

сампуправу. 

Извещтај п спрпведенпј кпнтрпли садржи: 

1) циљ кпнтрпле: 

2) предмет кпнтрпле; 

3) време ппшетка и заврщетка кпнтрпле; 

4) име лица кпје је врщилп кпнтрплу; 

5) списак дпкументације над кпјпм је пстварен увид тпкпм кпнтрпле; 

6) налаз, закљушак, преппруке и предлпг мера; 

7) пптпис лица кпје/а су врщила кпнтрплу и пптпис рукпвпдипца 

Службе нтерне ревизије; 

8) преппруке кпје се пднпсе на: 

(1)  унапређеое ппступка јавних набавки кпд Ппкрајинскпг 

секретаријата за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва кап 

нарушипца; 

(2)  птклаоаое утврђених неправилнпсти; 

(3)  спрешаваое ризика кпрупције у вези са ппступкпм јавне 

набавке; 

(4) предузимаое мера на пснпву резултата спрпведене кпнтрпле. 

 

XIV.  Усавршаваое заппслених кпји пбављају ппслпве јавних набавки  

 

Члан 72.  

Нарушилац ће пмпгућити кпнтинуиранп струшнп усаврщаваое 

заппслених кпји пбављају ппслпве јавних набавки.  



40 
 

Прпграм усаврщаваоа заппслених кпји пбављају ппслпве јавних 

набавки сашиниће прганизаципна јединица у шијем су делпкругу ппслпви 

људских ресурса.   

 

XV. Начин спречаваоа кпрупције у јавним набавкама 

Члан 73.  

 Пдгпвпрнп лице у секретаријату је у пбавези да предузме све 

пптребне мере какп не би дпщлп дп кпрупције у планираоу јавних 

набавки, у ппступку јавне набавке или тпкпм изврщеоа угпвпра п јавнпј 

набавци, какп би се кпрупција благпвременп пткрила, какп би биле 

птклпоене или умаоене щтетне ппследице кпрупције и какп би ушесници 

у кпрупцији били кажоени у складу са закпнпм. 

 Лице заппсенп на ппслпвима јавних набавки или билп кпје другп 

лице заппсленп у секретаријату, кап и свакп заинтереспванп лице кпје има 

ппдатке п ппстпјаоу кпрупције у јавним набавкама, дужнп је да п тпме 

пдмах пбавести ппкрајинскпг секретара, кпји ће пбавестити Управу за 

јавне набавке, државни прган надлежан за бпрбу прптив кпрупције и 

надлежнп тужилащтвп. 

 Лице из става 2. пвпг шлана  не мпже дпбити птказ угпвпра п раду 

или другпг угпвпра п раднпм ангажпваоу, пднпснп не мпже бити 

премещтенп на другп раднп местп, затп щтп је ппступајући савеснп и у 

дпбрпј вери, пријавилп кпрупцију у јавним набавкама, а ппкрајински 

секретар је дужан да пружи пптпуну защтиту тпм лицу. 

 У слушају ппвреде радних и других пснпвних права лица из става 2. 

пвпг шлана збпг пријављиваоа кпрупције, тп лице има правп на накнаду 

щтете пд  секретаријата кап нарушипца. 

 

XVI. Завршне пдредбе  

 

Члан 74.  

Пвај Правилник ступа на снагу псам дана пд дана пбјављиваоа  на 

интернет страници секретаријата. 
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Члан 75.  

 Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п 
ближем уређиваоу ппступка јавне набавке у ппкрајинскпм секретаријату 
за  међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу: 133-404-21/2014  пд 
10.03.2014. гпдине.                                           
 

 
 

 

Брпј: 133- 404- 275/2015-02                                         ППКРАЈИНСКИ   СЕКРЕТАР                         

                      

Нпви Сад,  12.10.2015. гпдине                                      БРАНИСЛАВ БУГАРСКИ 
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  Прилпг 1                                                                                                                                                                    

ИСКАЗИВАОЕ ППТРЕБА И ИСТРАЖИВАОЕ ТРЖИШТА ЗА ППТРЕБЕ 
САЧИОАВАОА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА 

ЗА МЕЂУРЕГИПНАЛНУ САРАДОУ И ЛПКАЛНУ САМПУПРАВУ 

 У _______ ГПДИНИ  

(НАПОМЕНА:Образац се пппуоава и за јавне набавке и за набавке на кпје 
се Закпн п јавним набавкама (даље: Закпн) не примеоује.)  

Назив прганизаципне целине  

(навести назив прганизаципне 
јединице)  

   

Предмет јавне набавке/набавке на 
кпју се Закпн не примеоује и пзнака 
из Ппштег речника набавки  

(навести назив јавне набавке) 

   

Врста предмета јавне 
набавке/набавке на кпју се Закпн не 
примеоује  

- дпбра 

- услуге 

- радпви 

Прпцеоена вреднпст јавне 
набавке/набавке на кпју се Закпн не 
примеоује  

   

Резервисана набавка 
(пцена п пбјективнпј мпгућнпсти и 
пправданпсти спрпвпђеоа 
резервисане набавке) 

   

Степен развијенпсти тржишта     

Уппређиваое цена више 
пптенцијалних ппнуђача 
(ппсебнп да ли се цене разликују у 
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зависнпсти пд кплишине и нашина 
плаћаоа, временскпг перипда 
важеоа угпвпра, пппусти...) 

Уппређиваое квалитета     

Уппређиваое перипда гаранције    

Уппређиваое рпкпва исппруке, 
пружаоа услуге или извршеоа 
радпва  

   

Уппређиваое начина и рпкпва 
плаћаоа  

  

Мпгућнпсти задпвпљаваоа пптреба 
наручипца на другачији начин 
(да ли ппстпје друга мпгућа рещеоа 
за задпвпљаваое пптребе 
нарушипца) 

  

Перипд када је пптребнп закључити 
угпвпр  

   

Специфични услпви кпје ппнуђач 
треба да испуни 
(местп исппруке, мпнтажа, гаранција, 
дпдатни услпви у ппгледу дпзвпла 
надлежних пргана...) 

   

Специфичнпсти и наппмене у вези 
јавне набавке  

   

Ризици и трпшкпви у случају 
неспрпвпђеоа ппступка набавке  

   

Прилпг истраживаоу тржишта:  

(размеоена електрпнска ппщта, 
интернет странице, службене 
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белещке у слушају да је 
истраживаое врщенп путем 
телефпна)  

Пптписи лица кпја су исказала 
пптребе и вршила истраживаое 
тржишта:  

 
1. ________________, 
_________________  

2. ________________, 
_________________  

(уписати щтампаним слпвима име 
и презиме и пптписати се);  
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  

(НАПОМЕНА: Овај мпдел се прилагпђава у зависнпсти пд врсте набавке, 
пднпснп да ли се набављају дпбра, услуге или радпви.  

Укпликп се спрпвпди прегпварашки ппступак на пснпву шлана 35. став 1. 
ташка 1. Закпна, треба прекппирати све технишке спецификације кпје су 
пдређене у првпбитнпј кпнкурснпј дпкументацији за јавну набавку у кпјпј 
је нарушилац дпбип све неприхватљиве ппнуде - нпр. акп је нарушилац 
спрпвпдип птвпрени ппступак и дпбип све неприхватљиве ппнуде у тпм 
ппступку, пнда се кппира технишка спецификација из те кпнкурсне 
дпкументације за тај птвпрени ппступак. Схпднп шлану 35. став 1. 
ташка 1) Закпна, акп у птвпренпм, рестриктивнпм или 
квалификаципнпм ппступку или кпнкурентнпм дијалпгу дпбијете све 
неприхватљиве ппнуде, мпже спрпвпдити пву врсту ппступка на пснпву 
шлана 35. став 1. ташка 1) Закпна. Услпв је да се првпбитнп пдређени 
услпви за ушещће у ппступку, технишке спецификације и критеријуми за 
дпделу угпвпра не меоају.)  

1.1. Техничке карактеристике 

(НАПОМЕНА: Приликпм пдређиваоа и пписиваоа технишких 
спецификација, впдите рашуна да буду пписане и сашиоене у складу са шл. 
70. -74. Закпна, а ппсебнп треба навести битне захтеве кпји нису 
укљушени у важеће технишке нпрме и стандарде, а кпји се пднпсе на 
защтиту живптне средине, безбеднпст и друге пкплнпсти пд ппщтег 
интереса, мпрају да се примеоују и да се изришитп наведу у кпнкурснпј 
дпкументацији (шлан 74. став 1. Закпна).  

Технишке спецификације мпрају бити пписане на јасан пбјективан нашин 
и кпји пдгпвара стварним пптребама нарушипца. Приликпм пдређиваоа 
технишких спецификација нарушилац се мпже ппределити да се ппзпве на 
српске, еврппске, међунарпдне или друге стандарде и српдна дпкумента, 
у кпм слушају навпђеое стандарда мпра да буде праћенп решима "или 
пдгпварајуће" (псим укпликп се технишки прппис ппзива на српски 
стандард) или да се ппредели за други нашин пдређиваоа технишких 
спецификација, пднпснп да ппище жељене карактеристике и 
функципналне захтеве предмета набавке на јасан и прецизан нашин. 
Увек када је тп мпгуће у пднпсу на предмет набавке прппищите 
пбавезнп ппщтпваое технишких стандарда приступашнпсти за пспбе са 
инвалидитетпм, пднпснп да технишкп рещеое буде приступашнп за све 
кприснике.  
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Приликпм пдређиваоа технишких спецификација нарушилац не мпже да 
кпристи нити да се ппзива на технишке спецификације или стандарде 
кпје пзнашавају дпбра, услуге или радпве пдређене прпизвпдое, извпра 
или градое, нити мпже да назнаши билп кпји рпбни знак, патент или 
тип, ппсебнп ппреклп или прпизвпдоу, кап ни билп кпју другу пдредбу 
кпја би за ппследицу имала даваое преднпсти пдређенпм ппнуђашу или 
би мпгап непправданп елиминисати пстале. У слушају да не мпже да се 
ппище предмет угпвпра на нашин да спецификације буду дпвпљнп 
разумљиве ппнуђашима, навпђеое рпбнпг знака, патента, типа или 
прпизвпђаша мпра бити праћенп решима "или пдгпварајуће".)  

Врста, ппис (технишке спецификације) и кплишина дпбара/радпва/услуга 
кпја су предмет набавке дате су у табели: 

Редни 
брпј 

Назив Технишке карактеристике Јединица мере Кплишина 

1 2 3 4 5 

               

               

_____________________________________ (укпликп ппстпје јпщ неки 
захтеви, треба их навести, нпр: да се уз исппрушенп дпбрп дпставља и 
упутствп за пдржаваое, упптребу и сл.) 

Дпдатне услуге/дпбра/радпви: укпликп ппстпје дпдатне услуге дпбра или 
радпви кпји су у вези са предметпм набавке, треба их пписати. 

1.2. Квалитет 

________________________________________________ (у пвпм делу се 
пписује квалитет кпји се захтева у ппгледу дпбара, услуга или радпва у 
зависнпсти пд предмета јавне набавке.)  

Пример текста:  

Дпбра, кпја су предмет набавке, мпрају бити нпва, исправна и 
неупптребљавана, прпизведена пп дпкументацији прпизвпђаша, са 
декларацијпм прпизвпда и пригиналним упутствпм за рукпваое и 
пдржаваое са превпдпм на српски језик (укпликп је пвај деп ппнуде 
дпзвпљенп дати и на некпм другпм језику, пнда се навпди и тај језик), и у 
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пптпунпсти мпрају пдгпварати спецификацији наведенпј у кпнкурснпј 
дпкументацији. Карактеристике дпбра мпрају бити усаглащене са 
захтевима важећих прпписа п технишким прегледима у Републици 
Србији.  

Дпбра, кпја су предмет набавке, мпрају у свему испуоавати захтеве за 
усаглащенпст прпизвпда и да ппседују технишка упутства кпја су у 
складу са:  

- ___________________________ (навести прппис - закпн, правилник..)  

Ппнуђаш је пбавезан да уз свакп дпбрп дпстави (у пвпм делу се навпди 
кпји се све дпкази траже кап гаранција квалитета. Нпр: дпказ да је 
прпизвпд сертификпван и да кап такав мпже бити пущтен у рад у 
Републици Србији, дпкумент пвлащћене институције у земљи кпјим се 
пптврђује да предметнп дпбрп испуоава захтеве из прпписа п 
защтити на раду):  

- _________________  

- _________________ (нпр: пверену гаранцију, исправу п усаглащенпсти, 
кпја је декларација п усаглащенпсти, извещтај п испитиваоу, 
сертификат, увереое п кпнтрплисаоу или други дпкумент кпјим се 
пптврђује усаглащенпст прпизвпда са прпписаним захтевима, схпднп 
Закпну п технишким захтевима за прпизвпде и пцеоиваоу 
усаглащенпсти).  

1.3. Кпнтрпла квалитета - квантитативни и квалитативни пријем 

У пвпм пдељку се пписује нашин на кпји ће се врщити кпнтрпла квалитета и 
нашин на кпји ће се изврщити пријем дпбара, услуга или радпва у 
зависнпсти пд предмета јавне набавке. 

Пример текста када је предмет јавне набавке дпбрп:  

Квантитативни пријем исппрушених дпбара ће записнишки 
кпнстатпвати пвлащћени представници нарушипца и дпбављаша.  

Квалитативни пријем исппрушених дпбара изврщиће пвлащћени 
представници нарушипца, у рпку пд ----- радних дана пд дана 
квантитативнпг пријема дпбара или пд закљушеоа угпвпра.  

У складу са птпремницпм кпју дпставља дпбављаш, кпју нарушилац 
пптписује и пверава пешатпм, израђује се записник п квалитативнпм и 
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квантитативнпм пријему дпбара, кпји пптписују пвлащћени 
представници дпбављаша и нарушипца.  

1.4. Гаранција 

У пвпм делу се пписују гаранције, кпликп трају и пд када ппшиоу да теку 
гарантни рпкпви. 

Пример:  

Гаранција за _________ (исппрушенп дпбрп/пружену услугу/изврщене 
радпве) мпра изнпсити најмаое ____________ (уписати брпј месеци или 
гпдина). 

Гарантни рпк ппшиое да теше пд датума када је _______________ (уписати 
за кпји мпменат се везује ппшетак гарантнпг рпка, нпр. записнишки 
кпнстатпван квалитативни пријем дпбара, или записнишки 
кпнстатпванп да је услуга пружена)  

1.5. Рпк извршеоа 

На пвпм месту навпдите рпк изврщеоа, пднпснп у кпм рпку је пптребнп 
исппрушити дпбра/ услуге или радпве у зависнпсти пд предмета набавке. 

Пример текста: 

Рпк _________ (исппруке дпбара/пружаоа услуге/извпђеоа радпва) не 
мпже бити дужипд _______ (уписати брпј дана кпји се захтева у ппгледу 
дужине рпка исппруке) дана пд дана _________ (уписати мпменат за кпји 
се везује ппшетак рпка, нпр. пптписиваоа угпвпра). 

(НАПОМЕНА: Укпликп је рпк исппруке/пружаоа услуге/извпђеоа радпва 
битан елемент угпвпра мпжете пдредити пбјективне пкплнпсти кпје 
ће дпвести дп измене угпвпра.)  

1.6. Начин и местп исппруке дпбара/пружаоа услуге/извпђеоа радпва 

У пвпм делу се у зависнпсти пд предмета набавке пписује нашин и местп 
исппруке за дпбра, нашин пружаоа услуге и местп у кпме ће се услуга 
пружати или нашин извпђеоа радпва и местп у кпме се радпви извпде, кап 
и друге елементе кпји су битни за пвај сегмент. 
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Пример:  

Исппрука предметних дпбара биће изврщена на лпкацији Нарушипца на 
адресу ________________.  

Или  

Местп пружаоа услуге кпје су предмет пве јавне набавке је на лпкацији 
Ппнуђаша у ________________.  

Или  

Радпви се извпде на лпкацији ________________.  
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                                                                                                                    Прилпг 2                                                                                                                                                                              

ЗАХТЕВ ЗА ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

   

Назив прганизаципне јединице кпја 
иницира набавку 

   

Предмет јавне набавке и пзнака из 
Ппщтег решника набавке  

   

Врста предмета  - дпбра 

- услуге 

- радпви 

Прпцеоена вреднпст  ______________________ динара 
без ПДВ-а 

______________________ динара са 
ПДВ-пм. 

Брпј, назив и вреднпст партија 
(укпликп је предмет јавне набавке 
пбликпван пп партијама) 

 

Јавна набавка евидентирана је у 
Плану набавки:  

- ДПБРА - ппд брпјем ____________ 

- УСЛУГЕ - ппд брпјем ____________ 

- РАДПВИ - ппд брпјем ____________ 

Извпр финансираоа: 

Кпнтп: 

 

Перипд на кпји треба угпвприти 
јавну набавку 
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Разлпзи за спрпвпђеое  
прегпварашкпг ппступка:  

  

Пквирни рпк у кпме се набавка 
треба заврщити  

   

Специфишни услпви кпје ппнуђаш 
треба да испуни (местп исппруке, 
мпнтажа, гаранција, ...) 

   

Специфишнпсти и наппмене у вези 
јавне набавке  

   

- предлпг пптенцијалних 

ппнуђача,кпјима ће се упутити 

ппзив за дпстављаое ппнуда 

укпликп се ради п прегпварачкпм 

ппступку без пбјављиваоа ппзива 

за ппднпшеое ппнуда или ппступку 

јавне набавке мале вреднпсти 

(пптребнп је навести ташан назив 

ппнуђаша, адресу, телефпн, кпнтакт 

пспбу и mail): 

1. 

2. 

3. 

4. 

Предлпг шланпва Кпмисије     

1. ________________, шлан; 

2. ________________, заменик 
шлана; 

3. ________________, шлан; 

4. ________________, заменик 
шлана; 

5._________________, шлан; 

6._________________, заменик 
шлана. 
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Лице/а задуженп/а за праћеое 
реализације угпвпра 

 

Пптпис лица кпје иницира 
ппкретаое ппступка  

 

 

Ппмпћник ппкрајинскпг секретара 

 
_______________________,  

________________________, 

 

(уписати щтампаним слпвима име 
и презиме и пптписати се)  

Пптпис лица задуженпг за 
спрпвпђеое ппступка јавних 
набавки кпјим се пптврђује да је 
набавка планирана Планпм јавних 
набавки Ппкрајинскпг секретаријата 
за међурегипналну сарадоу и 
лпкалну сампуправу за ----------
гпдину) 

_______________________, 
_________________________ 

(уписати щтампаним слпвима име 
и презиме и пптписати се) 

Пптпис лица пдгпвпрнпг за 
материјалнп-финансијске ппслпве, 
кпјим се пптврђује да су средства 
пбезбеђена  Ппкрајинскпм 
скупщтинскпм Плукпм п бучету АП 
Впјвпдине 

Ппмпћник ппкрајинскпг секретара  

_______________________, 
_________________________ 

(уписати щтампаним слпвима име 
и презиме и пптписати се) 

_______________________, 
_________________________ 

(уписати щтампаним слпвима име 
и презиме и пптписати се) 

Наппмена: Уз захтев је неппхпднп дпставити и спецификацију (дпбара, 
радпва, услуга). 

                                                                                                                         

                                                                                   ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР                                                                                                                       
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                                                                                                                             Прилпг 3 

ЗАХТЕВ ЗА ППКРЕТАОЕ  НАБАВКЕ НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ  

   

Назив прганизаципне јединице кпја 
иницира набавку 

   

Предмет  набавке на кпју се Закпн 
не примеоује   

   

Врста предмета  - дпбра 

- услуге 

- радпви 

Прпцеоена вреднпст  ______________________ динара 
без ПДВ-а 

______________________ динара са 
ПДВ-пм. 

Пснпв за изузеће пд примене 
ппступка јавне набавке:  

 

Извпр финансираоа: 

Кпнтп: 

 

Перипд на кпји треба угпвприти  
набавку 

   

Специфишни услпви кпје ппнуђаш 
треба да испуни (местп исппруке, 
мпнтажа, гаранција, ...) 

   

Специфишнпсти и наппмене у вези 
набавке  
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Лице/а задуженп/а за праћеое 
реализације угпвпра 

 

Пптпис лица кпје иницира 
ппкретаое ппступка  

 

 

Ппмпћник ппкрајинскпг секретара 

 
_______________________,  

 

(уписати щтампаним слпвима име 
и презиме и пптписати се)  

Пптпис лица пдгпвпрнпг за 
материјалнп-финансијске ппслпве, 
кпјим се пптврђује да су средства 
пбезбеђена  Ппкрајинскпм 
скупщтинскпм Плукпм п бучету АП 
Впјвпдине 

 

Ппмпћник ппкрајинскпг секретара  

_______________________, 
_________________________ 

(уписати щтампаним слпвима име 
и презиме и пптписати се) 

_______________________, 
_________________________ 

(уписати щтампаним слпвима име 
и презиме и пптписати се) 

Наппмена: Уз захтев је неппхпднп дпставити и спецификацију (дпбара, 
радпва, услуга) . 

                                                                                                                       

                                                                                   ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР                                                                                                                       
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(назив нарушипца, брпј и датум, )                                                           Прилпг 4 
 

                                                                                                                                             

На пснпву шлана 53. Закпна п јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015, Ппкрајински секретар за 
међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу дпнпси  

ПДЛУКУ 
П ППКРЕТАОУ ____________ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ДОБАРА/РАДОВА/УСЛУГА)  

 
РЕДНИ БРПЈ __________ (навести редни брпј из Плана набавки за текућу 

гпдину) 

   

1. Предмет јавне набавке, назив и пзнака из ппщтег решника набавки:  

Предмет јавне набавке је ____________________ (навести краћи ппис 
предмета набавке), и спрпвпди се у __________ ппступку. 

Назив и пзнака из ппщтег решника набавки ____________________ 
(навести ппис и щифру из ппщтег решника набавки).  

Предмет јавне набавке пбликпван је пп партијама, и тп: Партија 1 
____________________ (назив партије и пзнака из ппщтег решника 
набавки), Партија 2 ____________________ (назив партије и пзнака из 
ппщтег решника набавки).  

2. Прпцеоена вреднпст јавне набавке: __________ динара без 
пбрашунатпг ПДВ, пд шега за Партију 1 __________ динара, за Партију 2 
__________ динара.  

3. Пквирни датуми у кпјима ће бити спрпведене ппјединашне фазе 
ппступка јавне набавке:  

- припрема кпнкурсне дпкументације - __________ дана пд дана 
ппкретаоа ппступка јавне набавке;  



56 
 

- пбјављиваое ппзива за ппднпщеое ппнуде и кпнкурсне дпкументације 
на Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца - __________ 
дана пд дана припреме кпнкурсне дпкументације;  

- ппднпщеое и птвараое ппнуда - __________ дана пд дана пбјављиваоа 
ппзива за ппднпщеое ппнуде на Ппрталу јавних набавки;  
- дпнпщеое пдлуке п дпдели угпвпра - __________ дана пд дана птвараоа 
ппнуда;  
- закљушеое угпвпра - __________ дана пд дана прптека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права;  
- пбјављиваое пбавещтеоа п закљушенпм угпвпру - __________ дана пд 
дана закљушеоа угпвпра.  

4. Ппдаци п апрппријацији у бучету/финансијскпм плану:  

Средства за јавну набавку предвиђена су Пдлукпм п бучету АП Впјвпдине 
и Финансијским планпм Ппкрајинскпг секретаријата за међурегипналну 
сарадоу и лпкалну сампуправу за _____ гпдину у пквиру раздела 
__________; функција __________, екпнпмска класификација __________ 
(или навести пдгпварајуће ппдатке п апрппријацији у финансијскпм 
плану). Јавна набавка је предвиђена у плану набавки нарушипца за 
__________ гпдину.  

5. Ппступак јавне набавке ће спрпвести Кпмисија за јавну набавку кпја се 
пбразује рещеоем нарушипца.                                                                                                                                            

                                                                                                          ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 

Наппмене у ппгледу специфичнпсти кпје треба унети у пдлуку у 
зависнпсти пд пптребе: 
 акп се ппступак пкпншава пквирним сппразумпм  унпсе се ппдаци п трајаоу 
сппразума, п кприсницима сппразума, са кпликп ппнуђаша закљушује пквирни 
сппразум; 
 ппсебна наппмена акп је угпвпр п јавнпј набавци резервисан за устанпве, 
прганизације или привредне субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну 
рехабилитацију и заппщљаваое инвалидних лица; 
 у слушају примене прегпварашкпг ппступка или 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 ппнуда и разлпге за упућиваое ппзива тим лицима; 

 пдлука мпже да садржи и друге елементе, акп нарушилац прпцени да су пптребни 
за спрпвпђеое ппступка јавне набавке. 
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(назив нарушипца, брпј и датум, )                                                       Прилпг 5 
 
 
На пснпву шлана 54. став 1. и 2. Закпна п јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са 
Пдлукпм п ппкретаоу ппступка јавне набавке  ред. бр.-------------- брпј: ------
----------------------- пд ------------------ гпдине, Ппкрајински секретар за 
међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу дпнпси 

 
Р Е Ш Е О Е 

П ПБРАЗПВАОУ КПМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

Ред.бр. ЈН__________ (навести редни брпј набавке из Плана набавки за 
текућу гпдину) 

I 

За спрпвпђеое ___________ппступка јавне набавке ------------------------
-ред.бр..-------------------  

Ппщти решник набавки: ------------------------ 
 пбразује се Кпмисија, у саставу: 
 

- ____________________ (име и презиме), службеник за јавне 
набавке/диплпмирани правник;  
- ____________________ (име и презиме), службеник за јавне 
набавке/диплпмирани правник - заменик;  
- ____________________ (име и презиме), __________________ (навести 
назив струшне спреме кпји пдгпвара пбласти из кпје је предмет јавне 
набавке);  
- ____________________ (име и презиме), __________________ (навести 
назив струшне спреме кпји пдгпвара пбласти из кпје је предмет јавне 
набавке) - заменик;  
- ____________________ (име и презиме), ___________________ (навести 
назив струшне спреме кпји пдгпвара пбласти из кпје је предмет јавне 
набавке);  
- ____________________ (име и презиме), ____________________(навести 
назив струшне спреме кпји пдгпвара пбласти из кпје је предмет јавне 
набавке) - заменик.  

Члан и заменик шлана кпмисије је пбавезан да пптпище изјаву кпјпм 

пптврђује да у пвпј јавнпј набавци није у сукпбу интереса. Укпликп сматра 

да мпже бити у сукпбу интереса или укпликп у тпку ппступка јавне набавке 
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сазна да мпже дпћи у сукпб интереса, шлан и заменик шлана кпмисије п 

тпме без пдлагаоа пбавещтава пвај прган. 

                                                         II 
 

       Пвлашћеоа и дужнпсти  Кпмисије: 
 
      - да спрпведе ппступак јавне набавке пдређен у пдлуци п ппкретаоу 

ппступка , и 
      - да кпмуникацију са заинтереспваним  лицима и ппнуђашима                  

пбављају искљушивп  шланпви   Кпмисије, писменим путем.             
Кпмисија је  пдгпвпрна за закпнитпст спрпвпђеоа ппступка.   

 
                                                  III 

 
 Задатак Кпмисије из тачке I пвпг Решеоа је да:  
 

припрема кпнкурсну дпкументацију,   пгласе п јавним набавкама, 
предлпг пдлуке п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда, измене и 
дппуне кпнкурсне дпкументације, дпдатне инфпрмације или пбавещтеоа 
у вези са припремаоем ппнуда,  птвара, прегледа, пцеоује и рангира 
ппнуде, сашиоава записник п птвараоу ппнуда; изврщи струшну пцену 
ппнуда; састави писмени извещтај п струшнпј пцени ппнуда; ушествује у 
извещтаваоу ппнуђаша, припреми предлпг пдлуке п дпдели угпвпра; 
припреми предлпг пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума; припреми 
предлпг пбавещтеоа п закљушенпм угпвпру п јавнпј набавци, а акп се 
ппступак пбустави, да припреми предлпг пбавещтеоа п пбустави ппступка 
јавне набавке, пдлушује ппвпдпм ппднетпг захтева за защтиту права и 
предузима и друге радое у ппступку у зависнпсти пд врсте ппступка и 
предмета набавке. 

IV 
 

Рпк за изврщеое задатка Кпмисије из ташке  II пвпг Рещеоа је ---------
------------- дана пд дана дпнпщеоа Пдлуке п ппкретаоу ппступка. 
 
Дпставити: 
1.Кпмисији 
2. Архиви       

  ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР   

  _____________________                             
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(назив нарушипца, брпј и датум, )                                                           Прилпг 6 

 
На пснпву шлана 104. Закпна п јавним набавкама("Службени гласник 

РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Кпмисија за јавну набавку пбразпвана 

Рещеоем ппкрајинскпг секретаријата за међурегипналну сарадоу и 

лпкалну сампуправу брпј: __________ пд __________ гпдине, впди 

ЗАПИСНИК П ПТВАРАОУ ППНУДА 
У ______________ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  (ДОБАРА/РАДОВА/УСЛУГА) 
РЕДНИ БРПЈ __________ (навести редни брпј набавке из Плана набавки  

за текућу гпдину) 

  

1. Датум и време ппшетка птвараоа ппнуда: 

__________ гпдине у __________ шаспва.  

2. Предмет и прпцеоена вреднпст јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је ____________________ (навести краћи ппис 
предмета набавке). 

Назив и пзнака из ппщтег решника набавки ____________________ 
(навести ппис и щифру из ппщтег решника набавки). 

Предмет јавне набавке пбликпван је пп партијама, и тп: Партија 1 
____________________ (назив партије и пзнака из ппщтег решника 
набавки), Партија 2 ____________________ (назив партије и пзнака из 
ппщтег решника набавки).  

Прпцеоена вреднпст јавне набавке је __________ динара без пбрашунатпг 
ПДВ, пд шега за Партију 1 __________ динара, за Партију 2 __________ 
динара.  

3. Имена шланпва Кпмисије за јавну набавку кпји ушествују у ппступку 
птвараоа ппнуда: 

- ____________________ (име и презиме), службеник за јавне 
набавке/диплпмирани правник;  

- ____________________ (име и презиме), службеник за јавне 
набавке/диплпмирани правник - заменик;  
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- ____________________ (име и презиме), __________________ (навести 
назив струшне спреме кпји пдгпвара пбласти из кпје је предмет јавне 
набавке);  

- ____________________ (име и презиме), __________________ (навести 
назив струшне спреме кпји пдгпвара пбласти из кпје је предмет јавне 
набавке) - заменик;  

- ____________________ (име и презиме), ___________________ (навести 
назив струшне спреме кпји пдгпвара пбласти из кпје је предмет јавне 
набавке);  

- ____________________ (име и презиме), ____________________(навести 
назив струшне спреме кпји пдгпвара пбласти из кпје је предмет јавне 
набавке) - заменик.  

4. Ппдаци п представницима ппнуђаша кпји присуствују птвараоу ппнуда: 

Р. 
бр.  

Назив и седищте 
ппнуђаша  

Име и презиме пвлащћенпг 
представника  

Брпј 
пунпмпћја  

1.           

2.           

3.           

5. Имена других присутних лица: 
_________________________________________________________.  

6. Благпвременп, пднпснп дп __________ гпдине дп _____ шаспва 
примљенп је _____ (навести брпј) ппнуда, и тп пп следећем редпследу:  

Р. 
бр.  

Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена  

Назив и седищте 
ппнуђаша/щифра ппнуђаша  

Датум 
пријема  

Час 
пријема  

1.              

2.              

3.              

7. Неблагпвремене ппнуде: 

Р. 
бр.  

Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена  

Назив и седищте 
ппнуђаша/щифра ппнуђаша  

Датум 
пријема  

Час 
пријема  

1.              
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2.              

8. Назив и седищте ппнуђаша/щифра ппнуђаша, брпј ппд кпјим је ппнуда 
заведена, нашин на кпји ппнуђаш наступа, ппнуђена цена и евентуални 
пппусти кпје нуди ппнуђаш, ппдаци из ппнуде кпји су пдређени кап 
елементи критеријума и кпји се мпгу нумеришки приказати, рпк важеоа 
ппнуде (и пп пптреби други ппдаци из ппнуде), пп редпследу пријема 
ппнуда:  

Р. бр.  Ппдаци из ппнуде  

1.  

Назив и седищте ппнуђаша/щифра ппнуђаша     

Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена     

Нашин на кпји ппнуђаш наступа     

Ппнуђена цена     

Евентуални пппусти кпје нуди ппнуђаш     

Елемент критеријума 1     

Елемент критеријума 2     

Елемент критеријума 3     

Рпк важеоа ппнуде     

   

2.  

Назив и седищте ппнуђаша/щифра ппнуђаша     

Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена     

Нашин на кпји ппнуђаш наступа     

Ппнуђена цена     

Евентуални пппусти кпје нуди ппнуђаш     

Елемент критеријума 1     

Елемент критеријума 2     

Елемент критеријума 3     

Рпк важеоа ппнуде     

   

3.  

Назив и седищте ппнуђаша/щифра ппнуђаша     

Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена     

Нашин на кпји ппнуђаш наступа     

Ппнуђена цена     

Евентуални пппусти кпје нуди ппнуђаш     

Елемент критеријума 1     

Елемент критеријума 2     
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Елемент критеријума 3     

Рпк важеоа ппнуде     

9.Упшени недпстаци у ппнудама: 
__________________________________________________________ 
(навести кпји пд тражених дпказа п испуоенпсти услпва кпји нису 
прилпжени уз ппнуду).  

10. Примедбе представника ппнуђаша кпје се пднпсе на ппступак 
птвараоа ппнуда: 
________________________________________________________________
________________________  
(навести евентуалне примедбе).  

11. Пптписи шланпва Кпмисије за јавну набавку:  

Име и презиме: ___________________,  ____________________  

Име и презиме: ___________________,  ____________________ 

Име и презиме: ___________________,  ____________________ 

12. Пптписи представника ппнуђаша кпји су преузели пп примерак 
Записника:  

Име и презиме: ___________________,  ____________________  

Име и презиме: ___________________,  ____________________ 

Име и презиме: ___________________,  ____________________ 

13. Ппступак птвараоа ппнуда заврщен је у _____ шаспва. 

   

У _______________ дана __________ гпдине 
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(назив нарушипца, брпј и датум, )                                                           Прилпг 7 

                                                                                                               

На пснпву шлана 105. Закпна п јавним набавкама("Службени гласник 
РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Кпмисија за јавну набавку (даље: 
Кпмисија) пбразпвана Рещеоем нарушипца брпј: __________ пд 
__________ гпдине, саставља 

   

ИЗВЕШТАЈ П СТРУЧНПЈ ПЦЕНИ ППНУДА 
У ____________ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  (ДОБАРА/РАДОВА/УСЛУГА) 

РЕДНИ БРПЈ __________ (навести редни брпј набавке из Плана набавки  
за текућу гпдину) 

   

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: 

___________________________________________________________ 

Редни брпј јавне набавке у плану набавки: ________________ 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке је _________________ динара 

(навести укупну прпцеоену вреднпст, а у ппступцима у кпјима је 

предмет пбликпван пп партијама  и ппсебнп прпцеоену вреднпст 

сваке партије). 

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име ппнуђаша 
Брпј ппд кпјим је 

ппнуда заведена 

Датум и шас пријема 

ппнуде 

   

   

   

   

Називи, пднпснп имена ппнуђаша шије су ппнуде пдбијене и разлпзи за 

оихпвп пдбијаое: 

Назив/име ппнуђаша шија је Разлпзи пдбијаоа ппнуде Ппнуђена цена 
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ппнуда пдбијена 

   

   

   

   

Детаљнп пбразлпжеое нашина утврђиваоа неупбишајенп ниске цене 

(акп је иста разлпг пдбијаоа ппнуде): 

________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________

__________________ 

3. Нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера  

 Критеријум за пцеоиваое ппнуде је 

_____________________________________ 

 а) Ранг листа ппнуђаша (у слушају примене критеријума најнижа 

ппнуђена цена): 

Назив/име ппнуђаша Ппнуђена цена (без ПДВ-а) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 б) Нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера (у слушају примене 

критеријума екпнпмски најппвпљније ппнуде): 

1. елемент критеријума 

__________________ 
 

брпј ппндера 

___________________________ 

2. елемент критеријума  брпј ппндера 
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__________________ ___________________________ 

3. елемент критеријума 

__________________ 
 

брпј ппндера 

___________________________ 

 

                    Елементи           

                    критериј. 

      Назив 

      ппнуђаша 

    

1.      

2.      

3.      

4.      

4. Кпмисија, ппсле струшне пцене ппнуда, кпнстатује да угпвпр треба 

дпделити: ____________ 

________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________ (назив/име ппнуђаша 

кпме се дпдељује угпвпр) 

Изабрани ппнуђаш изврщава набавку уз ппмпћ ппдизвпђаша:  ДА     НЕ 

Назив/име ппдизвпђаша Деп угпвпра кпји ће изврщити ппдизвпђаш 

  

  

Чланпви Кпмисије за јавну набавку: 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 
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(назив нарушипца, брпј и датум, )                                                           Прилпг 8 

                                                                                                               

На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама("Службени гласник 
РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Ппкрајински секретар за 
међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, дпнпси  

ПДЛУКУ П ДПДЕЛИ УГПВПРА 
РЕДНИ БРПЈ __________ (навести редни брпј набавке из Плана набавки за 

текућу гпдину) 

   
________________________________________________________________

__________________ 

(навести назив нарушипца), кап нарушилац, у ппступку јавне набавке бр. 

_____, Угпвпр п јавнпј набавци ______ (предмет јавне набавке) дпдељује 

______________________________________ (назив ппнуђаша кпме се 

дпдељује угпвпр). 

О б р а з л п ж е о е 

Нарушилац је дана ____________ гпдине дпнеп пдлуку п ппкретаоу 

птвпренпг ппступка бр. _________, за јавну набавку 

________________________ (навести предмет јавне набавке). 

За наведену јавну набавку нарушилац је дана ________ 201____ гпдине, 

пбјавип ппзив за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки и на 

Ппрталу службених гласила Републике Србије и базе прпписа (на Ппрталу 

службених гласила Републике Србије и базе прпписа ппзив се пбјављује у 

складу са шланпм 57. став 2. Закпна п јавним набавкама). 

Дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда на адресу нарушипца ппднетп је ____ 

ппнуда (навести брпј ппнуда). 

Накпн спрпведенпг птвараоа ппнуда Кпмисија за јавне набавке је 

приступила струшнпј пцени ппнуда и сашинила извещтај п истпм. 

У извещтају п струшнпј пцени ппнуда бр. ________ пд __________ 201__ 

гпдине, Кпмисија за јавне набавке је кпнстатпвала следеће: 

1. Ппдаци п јавнпј набавци: 
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Предмет јавне набавке: 

______________________________________________________________ 

Редни брпј јавне набавке у плану набавки: ______________. 

Изнпс планираних средстава за јавну набавку: 

__________________________________________ 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке је _________________ динара 

(навести укупну прпцеоену вреднпст, а у ппступцима у кпјима је 

предмет пбликпван пп партијама и ппсебнп прпцеоену вреднпст сваке 

партије). 

2. Пснпвни ппдаци п ппнуђашима и ппнудама: 

Назив/име ппнуђаша 
Брпј ппд кпјим је 

ппнуда заведена 

Датум и шас 

пријема ппнуде 

   

   

   

   

Називи, пднпснп имена ппнуђаша шије су ппнуде пдбијене и разлпзи за 

оихпвп пдбијаое: 

Назив/име ппнуђаша шија је 

ппнуда пдбијена 

Разлпзи пдбијаоа ппнуде Ппнуђена цена 

   

   

   

Детаљнп пбразлпжеое нашина утврђиваоа неупбишајенп ниске цене 

(акп је иста разлпг пдбијаоа ппнуде): 

________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________

__________________ 
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________________________________________________________________

__________________ 

3. Нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера  

Критеријум за пцеоиваое ппнуде је 

_____________________________________________________ 

а) Ранг листа ппнуђаша (у слушају примене критеријума најнижа 

ппнуђена цена): 

Назив/име ппнуђаша Ппнуђена цена (без ПДВ-а) 

1.   

2.   

3.   

б) Нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера (у слушају примене 

критеријума екпнпмски најппвпљнија ппнуда): 

1. елемент критеријума 

_______________ 
 

брпј ппндера 

___________________________ 

2. елемент критеријума 

_______________ 
 

брпј ппндера 

___________________________ 

3. елемент критеријума 

_______________ 
 

брпј ппндера 

___________________________ 

 

         Елементи  крит.  

Назив 

ппнуђаша 

    

1.      

2.      

3.      

4.      
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Кпмисија је ппсле струшне пцене ппнуда у Извещтају п струшнпј пцени 

ппнуда, кпнстатпвала да угпвпр треба дпделити ппнуђашу: 

_____________________________________________________ 

Изабрани ппнуђаш не/изврщава набавку уз ппмпћ ппдизвпђаша: 

____________________________ 

________________________________________________________________

__________________ 

(у слушају да изабрани ппнуђаш изврщава набавку уз ппмпћ ппдизвпђаша 
навести назив ппдизвпђаша и деп угпвпра кпји ће изврщити ппдизвпђаш). 

 

Вреднпст угпвпра п јавнпј набавци (без ПДВ-а): 

________________________________________ 

Вреднпст угпвпра п јавнпј набавци (са ПДВ-пм): 

________________________________________ 

 

___________________________________ (навести надлежни прган 

нарушипца) је прихватип предлпг Кпмисије за јавне набавке п избпру 

најппвпљније ппнуде, и дпнеп пдлуку п дпдели угпвпра кап у изреци пве 

пдлуке. 

УПУТСТВП П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пве пдлуке ппнуђаш мпже 

ппднети захтев за защтиту права у рпку пд 10 дана пд дана пбјављиваоа 

пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 

. 

Ппкрајински секретар 

                                                                                                      __________________ 

Дпставити: 

- пбјавити на Ппрталу јавних набавки 

- за дпкументацију 

 

Наппмена: пвај мпдел се схпднп мпже применити и на пдлуку п 

закљушеоу пквирнпг сппразума. 


